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egyszerűsített éves beszámolóhoz

Szekszárd, 2018. május 25.

-----------------------------------------az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenekalátámasztva.

SZEKSZÁRDI KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET
2017. ÉVES
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Egyesület 2017-benalakult.
A tagok célja a speciális felkészültségük és ismereteik, felszereléseik, illetve a speciálisan
képzett mentőkutyák felhasználásával olyan tevékenységet folytassanak, amely a közösség
számára hasznosak. Így többek között:
- Az emberi élet és anyagi javak mentése
- Eltűnt személyek felkutatásában való részvétel, mentőkutyák keresés
- Embertársak kimentése speciális helyzetekből, vízi mentés
- Balesetek helyszínén történő segítségnyújtás
- Speciális kereső, vakvezető, terápiás kutyák képzése
- Rendezvények, táborok szervezése
- Vagyoni értékek megóvásában való közreműködés
- Természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés és
segítségnyújtás
- A fenti tevékenységet a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1.§
(1), a 2.§ (1), a 18.§ (1) bekezdése alapján a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal kötött megállapodás alapján végzi.
Az Egyesület kezelő szerve az Elnökség, amely 3 tagból áll: elnök, ügyvezető alelnök,
gazdasági alelnök. A kuratórium dönt a pénz és más Egyesületi tulajdonban lévő eszközök
Egyesületi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok
kiírásáról, elszámolások bekéréséről.
Az Egyesület képviselője: Badacsonyi László, elnök.
Munkáját a 2017-es évben tagdíjakból, magánszemélyek és cégek felajánlásából,
támogatásbólfinanszírozza.
Az egyesület 2017 évi tevékenysége:
2017.06.25. Szekszárd, Szőlőhegy 1 eltűnt személy keresése
2017.08.16. Szekszárd, Gyermektábor ismeret terjesztő előadás és bemutató megtartása
2017.09.18. Nagymányok, Nemzeti Minősítő vizsga sikeres teljesítése
2017.09.23. Bogyiszló-Doromlás 1 eltűnt személy keresése
2017.11.04. Foktő 1 eltűnt személy keresése
2017.11.09. Szászvár 1 eltűnt személy keresése
AzEgyesület számvitelét a KO-RI Könyvelő és Tanácsadó Kft vezeti. A könyvelésért Ribling
Júlia ügyvezető, könyvvizsgálói kamarai száma: 005290, könyvvizsgálót a szervezet nem
választott.
.
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I.

Számviteli beszámoló

AzEgyesület a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet
előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó
számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően
aktualizálta.

AzEgyesület számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza,
mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a
törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása
esetén alkalmazza.

AzEgyesület számviteli politikájának főbb elemei:
-

Az Egyesületpolgárvédelmi, tűzoltási tevékenységet ellátó társadalmi szervezet

-

Az Egyesület a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a
lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden
olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 10 %-ot meghaladó
arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a
hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő hatásának együttes (előjeltől
független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év
mérleg-főösszegének 2 %-át.

-

AzEgyesület kettős könyvvitelt vezet, és egyszerűsített éves beszámolót készít. A
beszámolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján április
30.-ig kell elkészíteni, a Kuratórium elé terjeszteni. A számviteli beszámolót május
31.-ig közzé kell tenni.

-

AzEgyesület a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint
értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tér
el.

-

A számviteli politikában meghatározta a szervezet cél szerinti, illetőleg
vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek
elszámolásának szabályait.

-

AzEgyesület a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő
értékelést nem alkalmazza.
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A 2017. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét a
kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készítettük el. A mérleg minden tételét
könyv szerinti leltárral dokumentáltuk.
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A mérleg kiemelt sorai az adott év és előző év adatait tartalmazza.
Megnevezés

Tárgyév
(ezer Ft)

Befektetett eszközök
Forgóeszközök

349

Aktív időbeli elhatárolás
Eszközök összesen

349

Saját tőke

338

Céltartalékok
Kötelezettségek

11

Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen

349

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi
kiegészítések kerülnek bemutatásra.

A. B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k
A befektetett eszközök között a szervezet tárgyi eszközöket tart nyilván. A tárgyi
eszközök között a működéséhez szükséges számítógép szerepel. A befektetett
eszközök bruttó értékének alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Főkönyvi
szám

Bruttó érték
Eszközcsoport

Nyitó
egyenleg

Növekedés

Immateriális javak
Ingatlanok
Termelő berendezések

244

Összesen

244
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Csökkenés

Átvezetés

Záró
egyenleg

244
-

244

Értékcsökkenés alakulása
A befektetett eszközök tárgyévi és halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az
alábbi táblázat

Értékcsökkenés

Főkönyvi
szám

Eszközcsoport

Nyitó
egyenleg

Növekedés

Csökkenés

Átvezetés

Záró
egyenleg

Immateriális javak
Ingatlanok
Termelő berendezések
Összesen

B.

2
2

2
2

Forgóeszközök
A forgóeszközök között a pénzeszközök szerepelnek.

A pénzeszközök mérlegforduló napi értéke 107EFt. A pénzkészlet összetétele:
-

pénztár
elszámolási betétszámla
ö s s z e s e n:

95 EFt
12 EFt
107 EFt

A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a cél szerinti tevékenységek
finanszírozását.

C.

Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolásokat nem tart nyilván.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 349 EFt.

D.

Saját tőke

A saját tőke összege 338EFt, amely az alapító vagyonból, a fel nem használt szja 1%-nak
tartalékolásából valamint az előző évek és a 2017. évi alaptevékenységből származó
eredményből áll.

Tőkeelem

Nyitás

Növekedés

Csökkenés

Induló tőke/Jegyzett tőke

-

-

-

-

Tőkeváltozás/Eredmény
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből

-

-

-

-

-

338
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Átkönyvelés

-

Zárás

338

Tárgyévi eredmény
váll.tevékenységből
Lekötött tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

Értékelési tartalék

-

-

-

-

Saját tőke

-

338

-

E.

-

338

Céltartalékok
AzEgyesület céltartalékot nem képzett.

F.

Kötelezettségek

A kötelezettségek mérleg értéke 11 EFt. A hosszú lejáratú kötelezettség nem volt, a rövid
lejáratú kötelezettség 11E Ft kölcsön szerepel.
.
G.

Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolást nem tart nyilván.
A mérleg forrás oldalának főösszege 349EFt.

A 2017. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának
eredménykimutatása szerint az eredmény 338EFt nyereség, amely a következők szerint
alakult:
- cél szerinti tevékenység eredménye:
- vállalkozási tevékenység eredménye:
Ö s s z e s e n:

338 EFt
0 EFt
338 EFt

A Cél szerinti tevékenységből származó bevétel az alábbi jogcímeken keletkezett:

Bevétel kategória

tárgyév
e Ft

%

Árbevétel

0

0,0%

Aktivált saját teljesítmények

0

0,0%

1.447

100,0%

0

0,0%

1.447

100,0%

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen
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Kimutatás a kapott támogatásokról
Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (eFt)
előző évi

tárgyévi

Változás
%

Ft

Központi költségv.szervtől
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Helyi önkorm.és szervei
Magánszemélyektől

1.098

Egyéni vállalkozóktól
Gazdasági társaságtól

55

Közhasznú szervezettől
SZJA 1%-a (APEH)
Iparűzési
adó
(Önkormányzat)
Egyéb

5%-a

ÖSSZESEN:

1.153

A Cél szerinti tevékenység összes ráfordítása 1.109 EFt
Az összes költség és ráfordítás tevékenységenkénti bontása:
Megnevezés

2017. év

Működés anyag költségei

1.107

Igénybevett szolgáltatások költségei

0

Egyéb szolgáltatások költségei

0

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

Értékcsökkenési leírás

2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

Összesen

1.109

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként az eredmény 338 EFt nyereség,
amely azEgyesület vagyonát növelte.
A szervezet 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ezzel kapcsolatos
költségek nem merültek fel.
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.
III.
A v a g y o n f e l h a s z n á l á s á n a k b e m u t a t á s a:
A szervezeti vagyon változását az alábbi táblázat szemlélteti.
ezer Ft
2017.12.31

Megnevezés
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök
értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi er. alaptevékenységből
VI. Tárgyévi er. vállalk. tev.-ből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettség
II. Rövid lejáratú kötelezettség
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

változás
243
243

106

106
349
338

338

11
11
349

A szervezet vagyona 2017. évben 338e Ft-tal növelte a 2017. évi működés alapján.
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IV.
A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

AzEgyesület 2017. évben egyéb juttatást nem kapott.

V.
Más szervektől kapott támogatás felhasználása

Más szervezetektől az Egyesület nem részesült támogatásban.
VI.
Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan a Szekszárdi és Térsége Turisztikai Egyesület nem termel,
és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok
elenyészők.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a
tárgyévben költség nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőben költségek
fedezésére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a
fordulónapon nem állt fenn.

Badacsonyi László
elnök
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