
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.30 09:20:23
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Jászapátiak Baráti Egyesülete

5 1 3 0 Jászapáti

Dr. Szlovencsái Imre út

4-6.

    

1 6 0 2 0 0 0 1 4 2 4

1 1 0 0 P k 6 2 1 9 0  1 9 9 7

1 8 8 3 0 5 2 7 1 1 6

Mihályi Mónika

Jászapáti 2 0 2 0 0 9 3 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Jászapátiak Baráti Egyesülete

1 911 1 823

1 911 1 823

1 283 63

1 283 63

3 194 1 886

1 793 507

-5 675 -4 601

6 394 6 394

1 074 -1 286

1 401 1 379

1 401 1 379

3 194 1 886

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Jászapátiak Baráti Egyesülete

1 600 901 1 600 901

35 31 35 31

1 565 870 1 565 870

36 69 36 69

1 600 901 1 600 901

1 515 901 1 515 901

365 2 092 365 2 092

29 0 29 0

131 95 131 95

1 1

526 2 187 526 2 187

182 2 187 182 2 187

1 074 -1 286 1 074 -1 286

0 0 0 0

1 074 -1 286 1 074 -1 286

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Jászapátiak Baráti Egyesülete

300 0 300 0

1 180 300 1 180 300

36 69 36 69
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Jászapátiak Baráti Egyesülete

5 1 3 0 Jászapáti

Dr. Szlovencsái Imre út

4-6.

    

1 1 0 0 P k 6 2 1 9 0  1 9 9 7

1 6 0 2 0 0 0 1 4 2 4

1 8 8 3 0 5 2 7 1 1 6

Mihályi Mónika

hagyomány és kultúra ápolása

1991. évi XX. tv. 121.§.a-b

elszármazott lakosok és művészek, jászsági fiatalok

108

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

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 (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Jászapátiak Baráti Egyesülete
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Jászapátiak Baráti Egyesülete

1 600 901

1 600 901

526 2 187

29 0

182 2 187

1 074 -1 286

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Jászapátiak Baráti Egyesülete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Jászapátiak Baráti Egyesülete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 09.34.47



PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet_2019.pdf
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Jászapátiak Baráti Egyesülete 
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 4-6. 
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1. A JÁSZAPÁTIAK BARÁTI EGYESÜLETÉNEK SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

1.1. Alapadatai: 
 

Szervezet nyilvántartási száma 16-02-0001424 

Adószáma 18830527-1-16 

Szervezet székhelye 5130 Jászapáti, dr.Szlovencsák Imre út 4-6. 

Szervezet típusa Egyesület 

Országos azonosító 1100/62190/1997/621901997 

Eljáró bíróság nev Szolnoki Törvényszék 

Bejegyző határozat száma 1100/Pk.62190/1997/33 

Régi nyilvántartási szám 1424/1997 

Cél szerinti besorolása kulturális tevékenység 

Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú 

Cél szerinti leírás 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hagyomány és kultúra ápolása, műemlékvédelem. 
Jászapáti város múltjának, jelenének, jövőjének figyelemmel 
kisérése, fejlődéshez segítségnyújtás. 
A rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászapátiról elszármazottak és a 
helyben lakók között. 
A település emléktárgyainak összegyűjtése, rendezése, bemutatása 
a jelenleg és jövőben élők számára, hogy az segítse a szülőföldhöz 
való ragaszkodást.  
A lokálpatriotizmus szellemének erősítése. 

 

1.2  Az egyesület tagjai: 

Az egyesület tagsága jelenleg 108 fő, főként helyben lakó természetes személyek, de van 
néhány elszármazott személy is közöttük. 

A tagok éves tagdíjat fizetnek, melynek éves összegét 500.- Ft-ban határozták meg. 

 

1.3  Az egyesület tevékenységének bemutatása, általános számviteli információk 

1.3.1. Tevékenységi kör: 

Főtevékenység: TEÁOR’08 9499’08 M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység   

További tevékenységi körök: 

TEAOR - 2008-tól 8299 M.N.S. Egyéb Kiegészítő Üzleti Szolgáltatás  
TEAOR - 2008-tól 8230 Konferencia, Kereskedelmi Bemutató Szervezése 

 
 
1.3.2.  Az egyesület képviseletére jogosult személy 
 

Elnöke Mihályi Mónika (5130 Jászapáti, Bocskai u. 33.) 

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 
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1.3.3. Az egyesület gazdálkodása, könyvvezetés módja 

Gazdálkodását mind a Számviteli törvény, a Civil törvény és a számviteli törvény szerinti 
egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. 
(XII.19.) Korm. rendelet, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet előírásait is 
betartva végzi. 

 
Alapcél szerinti tevékenysége a létesítő okiratban rögzítésre került, és az Egyesület céljának 
megvalósítása érdekében: 

- Találkozókat, közös látogatásokat szervez. 
- Jászapáti eseményeiről széleskörű tájékoztatást ad a helyi és országos lapokban. 
- Kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló tevékenységet végző hazai és külföldi 

szervezetekkel, intézményekkel, szövetségekkel. 
- Kapcsolatot tart a Jászapáti Önkormányzattal, valamint a város társadalmi és civil 

szervezeteivel. 
 

Az egyesület céljai elérése érdekében tevékenységét különösen az alábbi területeken 
folytatja: 

- tudományos tevékenység, kutatás, 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- közösségfejlesztés, 
- kulturális tevékenység, 
- kulturális örökség megóvása, 
- hagyomány és kultúra ápolása, 
- műemlékvédelem, 
- településfejlesztési tevékenység, 
- oktatási tevékenység (ismeretterjesztés), 
- nemzetközi tevékenység (kulturális, baráti- és cserekapcsolatok), 
- egyéb tevékenység 

 

A létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 

gazdálkodik, és az alapcél szerinti, és gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

Ehhez kapcsolódóan a Ectv. 19. § – 20. § szakaszok előírásainak megfelelően a számviteli 
nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti tevékenységének és az 
esetleges gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és 
eredménye (nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek. 
Az alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó bevételeit a vadásztársaság az Szt. szerinti 
egyéb bevételek között mutatja ki. 
A Jászapáti Baráti Egyesület a 2019-es évben gazdasági-vállalkozási tevékenységből bevételt 
nem realizált. 

 
Az egyesület a fentebb említett törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel 
szabályai szerint vezeti könyveit. A főkönyvi könyvelés, és egyes analitikus nyilvántartások 
vezetése (folyószámla, bérelszámolás stb.) számítógépes rendszerrel az RLB-60 Bt. 
informatikai programjával történik. 
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1.3.4.  Számviteli szolgáltatást végzők 
 
Az egyesület a könyvviteli szolgáltatások elvégzésére, valamint a beszámoló összeállítására 
szolgáltatási szerződést kötött a Jász-Consulting Kft.-vel (5130 Jászapáti Kossuth L. út 2-8.).  
A szolgáltatást nyújtó cég által a könyvviteli feladatok irányítására kijelölt, felelős személy 
adatai:  

Név: Antal László 
Lakcím: 5136 Jászszentandrás, Rózsa út 17/2 
Regisztrációs száma: 133229 
 

1.3.5. A beszámoló készítésével kapcsolatos információk 
 

Az egyesület a kettős könyvvitelt végző civilek részére a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) 

Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámoló készítését 

köteles elvégezni.  

Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása megfelel a számviteli törvényben, az ÁNYK 

nyomtatványban foglaltaknak. A mérleg ÁNYK nyomtatvány „PK-542" változatban az 

eredmény-kimutatása szintén ÁNYK nyomtatvány „PK-542” formában készült 

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 
A mérleg fordulónapja: 2019. december 31. 
A mérlegkészítés időpontja: 2020. március 31. 
A beszámoló nyelve: Magyar 
A beszámoló aláírására az egyesület elnöke önállóan jogosult. 
A beszámolót az egyesület taggyűlése hagyja jóvá. 
A beszámoló közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti. 

 

1.3.5.1. Könyvvizsgálati kötelezettség: 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 
1.3.5.2. Összehasonlíthatóság biztosítása: 
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 
 
 
1.3.6. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások 
 
1.3.6.1. Az eszközök értékelése: 
 
a.) A bekerülési érték: 
 az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül 

felmerülő kiadások; 
 nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak 

módosításában megjelölt érték; 
 saját előállításkor a közvetlen költségek; 
 térítés nélküli átvételkor a piaci érték; 
 ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci 

érték 
 speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. 
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b.) Az értékcsökkenés leírás módszerei: 
 a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök 

aktiválási értéke 
 aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris 

módon; 
 a szervezet a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi 

eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. 
 

c.) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: 
 kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a 

könyv szerinti érték összegéig. 
 

d.) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: 
 a valuta és devizakészletek a ténylegesen fizetett forintösszegben veszi állományba. 

 

e.) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak: évközben 
nem vezet készletnyilvántartást a vásárolt anyagokról, árukról, saját termelésű készletekről. 
Évvégén, a leltár alapján veszik készletre az anyagokat, árukat. Saját termelésű készlete nincs. 

 

1.3.6.2.Piaci értékelés 
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. 
 

1.3.6.3.Valós értékelésen történő értékelés 
Szervezetünk a pénzügyi instrumentumok Számviteli törvényben meghatározott körére 
alkalmazza a valós értéken történő értékelést. 
 
 
1.3.7. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk 
 

1.3.7.1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása: 
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható 
részvénnyel, szervezeti formája okán. 
 

1.3.7.2. Információk a kötelezettségekről 
A Szervezetnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, és zálogjoggal vagy 
hasonló joggal terhelt lenne. 
 

1.3.7.3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, 
költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő. 
 
 
1.4. Beszámolóhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő információk 
 
Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása 
Az egyesületnél nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások 
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
 
Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma 
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
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Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források 
állományára gyakorolt hatása 
A tárgyévben az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt. 
 
Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított 
előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, 
a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei 
Az egyesület elnöke, az egyesület elnöksége, a felügyelő bizottság tagjainak részére nem 
folyósított előleget és kölcsönt, a nevében nem vállalt garanciális kötelezettséget.  
 
Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a 
szokásos piaci feltételek között valósultak meg 
A Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek 
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben 
Az Egyesületnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok 
fajtáját, formáját 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok 
Egyesületünk nem rendelkezik saját üzletrésszel. 
 
 
2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 
2.1.ESZKÖZÖK 
2.1.1.Tárgyi eszközök 

2019-es gazdasági évben csak 1 db kisértékű tárgyi eszköz beszerzése történt. 

 
2.1.1.1 A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása 

adatok ezer forintban 

Tárgyi eszközök 
megnevezése 

Bruttó érték változása Értékcsökkenés változása 
NETTÓ 

Záró 
Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró 

Immateriális javak 49 0 0 49 49 0 0 49 0 
Ingatlanok 2200 0 0 2200 978 88 0 1066 1134 
Egyéb berendezések, 
felszerelések (irodai, 
ig.berendezések) 

 
2750 

 
0 

 
0 

 
2750 

 
2061 

 
0 

 

 
0 

 

 
2061 

 
689 

Kisértékű TE. 768 7 0 775 768 7 0 775 0 

ÖSSZESEN 5768 7 0 5775 3857 95 0 3952 1823 
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2.1.2. Forgóeszközök 
2.1.2.1.Követelések 
Az egyesületnek nincs nyilvántartott követelése. 
 
2.1.2.3. Pénzeszközök 
Az egyesület forgóeszközei között 2019. 12. 31-ei zárónapon a pénzeszközök szerepelnek: 

 Pénztár: 8.520 Ft 

 Elszámolási bankszámla 54.746 Ft 
Pénzeszközök összesen: 63.266 Ft 
 
 

2.2. FORRÁSOK: 
2.2.1 Saját tőke 
Az egyesület saját tőkéje: 1.793 eFt, ami az előző évek eredményeiből, az előző évekhez 
kapcsolódó Leader pályázat miatti lekötött tartalékból (6.394 eFt), valamint a tárgy évi 
eredményből (-1.286 eFt) tevődik össze. 
 
 
2.2.2. Kötelezettségek 
2.2.2.1 Rövid lejáratú kötelezettségek 

 Rövid lejáratú kölcsön: 1.379.294 Ft 
 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:  1.379.294 Ft 
 
 
2.3. EREDMÉNY KIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE: 
 
2.3.1. Egyéb bevételek: 901 eFt 
A társaságnak a főbb bevételi forrása a cél szerinti tevékenységből származott.  
Az egyéb bevételen belül külön-külön főkönyvi számon került nyilvántartásba: 

 a tagdíj befizetés 30 eFt 

 adomány magányszemélyektől 69 eFt 

 önkormányzattól kapott támogatás kh.tevékenységhez 360 eFt 

 más civilszervezettől kapott támogatás kh.tevékenységhez 200 eFt 

 magánszemélyektől kapott támogatás 242 eFt 
 
2.3.2 Anyagjellegű ráfordítások:  2.092 eFt 

 Anyagköltség: 185 eFt 

 Igénybevett szolgáltatások: 1.862 eFt 

 Egyéb szolgáltatások (bankköltség): 46 eFt 
 

Az igénybevett szolgáltatások képviselik a legnagyobb költséget az anyagjellegű 
ráfordítások között, ami egy jászsági szintű (kistérségi) lokálpatrióta könyv kiadásához 
kapcsolódik.  
 
2.3.3 Személyi jellegű ráfordítások: 0 eFt 
Személyi jellegű ráfordítás 2019-ben nem merült fel. 
 
2.3.4  Értékcsökkenési leírás:  95 eFt 

 Terv szerinti ÉCS 88 eFt 

 Egyösszegű ÉCS 7 eFt 
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2.3.5 Egyéb ráfordítások:  
Ezzel kapcsolatosan jelentős könyvelési tétel nincs. 
 
2.3.6. Eredmény levezetése 
 

Megnevezés Adatok e-Ftban 

ÖSSZES BEVÉTEL 901 

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 901 

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 2187 

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 2187 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1286 

Adófizetési kötelezettség 0 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY -1286 

 
Az egyesület Társasági adó alanya, azonban bevétele vállalkozási tevékenységből nem, csak 
a cél szerinti tevékenységéből adódott, így a TAO tv. 20.§-a alapján adómentességet élvez. 
Emiatt TAO bevallási kötelezettségének eleget tehet nemleges nyilatkozattal is (TAONY). Az 
egyszerűsített éves beszámolóját pedig az OBH-nál kell közzétenni. A nyilatkozattétel, és a 
beszámoló közzétételének határideje május 31. 
A tárgy évi eredmény teljes összege (-1286 eFt) 2020. év nyitása után az „eredménytartalék” 
számlára kerül. Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek 
értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel! 
 
Tevékenységünket a következő időszakban is folytatjuk, a tagoknak továbbra is 
szándékukban áll az egyesület működtetése. 
 
 
Jászapáti, 2019. március 31. 

Mihályi Mónika 
Jászapátiak Baráti Egyesülete 

elnök 


	PK-542
	PK-542-03 Kiegészítő melléklet(Kiegészítő melléklet_2019.pdf)

