
Kiegészítő melléklet 
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához és 

közhasznúsági mellékletéhez 

2021. 

I. Általános rész 

1. A társaság bemutatása 

Az egyesület: Fényszaruiak Baráti Egyesülete 

Az egyesület székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 1. 

Az egyesület alapításának éve:  1993 

Az egyesület bejegyző határozatának száma: Pk.61489/1993/4 

Az egyesület közhasznú jogállásának éve: 1999 

Az egyesület fő tevékenysége: Kulturális élet gazdagítása, 

 hagyományok ápolása, kulturális 

 örökség megóvása. 

Az egyesület képviseletére és cégjegyzésére jogosult: Tóth Tibor elnök 

Az egyesület legfőbb szerve:  Közgyűlés, mely az egyesület minden 

 ügyében jogosult dönteni. 

A munkáltatói jogok gyakorlója:  Tóth Tibor elnök 

Az egyesület tevékenységét:                                            Alapszabály szerint végzi. 

2. A számviteli politika főbb vonásai 

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések 

Az egyesület a 2000. évi C. számviteli törvény valamint a kapcsolódó 479/2016.(XII.28.) 

Korm. rendelet szerint végzi számviteli tevékenységét. 

 

1. A beszámoló formája: 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és 

közhasznúsági melléklet. 

 

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: 

Üzleti év: az az időtartam, melyről a beszámoló készül, mely megegyezik a naptári évvel. 

A beszámoló fordulónapja: 2021. december 31. 

A beszámoló készítésének időpontja: 2022. május 27. 

  

3. A könyvvezetés módja: 

Az egyesület eszközeiről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős 

könyvvezetés keretében magyar nyelven biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 

bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően kerüljenek 

bemutatásra. 

Az egyesület által készített beszámoló a kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti 

mérlegből, a 4. sz. melléklete szerinti eredménykimutatásból, valamint tájékoztató adatokból 

és a közhasznúsági mellékletekből áll. 

A beszámoló közzétételi kötelezettségét az egyesület elektronikus úton teljesíti. 
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Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai: 

 

1. Az eszközök besorolásának szempontjai: 

Az egyesület a Számviteli törvény előírása szerint: 

- befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységét tartósan  

                                     egy éven túl szolgálják, 

- forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan  

                                    szolgálják.  

2. A források besorolásának szempontjai: 

- saját forrásokat: az adózott eredmény, valamint a korábbi évek eredményéből keletkezett  

                             Tőkeváltozás képezi. 

- idegen forrásokat: a fizetési határidő mellett kapott kölcsön, szállítói és egyéb kötelezettség  

                                alkotják.   

3. Az eszközök értékelése: 

a. bekerülési érték: az eszközök vásárlásakor a tényleges beszerzési ár. 

 

b. értékcsökkentési leírás módszerei:  

- a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja a tárgyi eszközök aktiválási értéke, 

az aktiválás napjától időarányosan a tervezett leírási kulcsokat alkalmazva lineáris módon, 

- a 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egyösszegben 

számolja el az egyesület. 

 

c. Értékvesztést nem számol el az egyesület. 

4. Aktív és passzív időbeli elhatárolások köre: 

 

a. Aktív időbeli elhatárolások: 

 

    Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló     

    napja után esedékesek. 

 

    Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegfordulót követő időszakra számolhatók el. 

 

b. Passzív időbeli elhatárolások 

    Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét  

    képezik. 

    Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csal a mérlegforduló    

    napja után merülnek fel. 

    Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még    

    nem ellentételezett összege. 

    A mérlegforduló napja és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő    

    költségek. 

    Egyéb bevételként elszámolt halasztott bevételek. 

 

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan. 
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II./1. Tárgyi eszközök értékének alakulása: 

         A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök aktiválva lettek, így beruházások      

         nem szerepelnek a mérlegben.    

         A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített     

         elvek és mértékek szerint történt. 

II./2. Pénzeszközökből a házipénztár készlet értéke: 17.750 Ft volt december 31-én. 

II./3. Követelési nem voltak az egyesületnek a mérlegforduló napján. 

II./4. Aktív időbeli elhatárolás: nem volt 2021.12.31.-én 

II./5. Kötelezettségek nem voltak 2021. évben. 

II./6. Passzív időbeli elhatárolások: 

        - a 2020. évi Észak Olaszország kirándulásra kapott 500.000 Ft önkormányzati  

          támogatás,  

        - a Szűcs Mihály Huszárbandérium közhasznú bevételéből: 231.600 Ft, 

        - a Szűcs Mihály Huszárbandérium önkormányzati támogatásból: 350.000 Ft. 

II./7. Saját tőke: a 2021. évi eredményből, valamint a korábbi évek eredményéből keletkezett.  

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatásához kapcsolódóan 

Az egyesület bevétele kizárólag közhasznú tevékenységekből keletkezik, mivel vállalkozási 

tevékenységeket egyáltalán nem végez. 

- Az értékesítés árbevétele a működéssel kapcsolatos közhasznú bevételből, közhasznú 

kiadványok értékesítéséből, közösségi programok szervezéséből keletkezett.  

- Az egyéb bevételek: NEA adomány után járó normatív támogatás, UNIÓ-s és Jászfényszaru 

Város Önkormányzati pályázati támogatásokból, valamint egyéb jogi szervezetek, 

alapítványok, magánszemélyek támogatásból, SZJA 1 % átutalásából keletkeztek.  

A közhasznú tevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: 

- anyagjellegű ráfordítások értékéből: 

- anyagköltségek: 1.047 eFt 

- igénybe vett szolgáltatások költsége:                                                     3.775 eFt 

- egyéb szolgáltatások költsége:       75 eFt 

- személyi jellegű ráfordításokból: 

  egyéb jellegű ráfordítások:      105 eFt 

- értékcsökkenési leírásból: 

  - több év alatt elhasználódó eszközök tervszerinti értékcsökkenése:      222 eFt 

  - használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenés:       52 eFt 

IV. Tájékoztató kiegészítések: 

1./ 2021. évben az egyesületnek foglalkoztatottja nem volt. 

2./ A 9 fős elnökségi, a 3 fős ellenőrző bizottsági tag, valamint a 207 fő egyesületi tag     

     társadalmi munkában látja el tevékenységét. 
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3./ Jelentős összegű hibák nem keletkeztek az egyesületben.  

4./ Veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendeleteknek   

     megfelelően járt el, a környezetvédelmi előírásokat betartotta. 

5./ Könyvvizsgálatra nem kötelezett az egyesület. 

6./ Az egyesület könyvelését Bognár és Társa BT. 5125 Pusztamonostor, Rákóczi út 58., 

melyen belül személy szerint Bognár Zita mérlegesképes könyvelő végzi. Regisztrációs 

száma: 157873 

 

Jászfényszaru, 2022. május 27. 

  

  Tóth Tibor 

 elnök 


