Statisztikai számjele:

18089817-9499-522-01

Bejegyző határozat száma:

01.PK.63257/1990.

Szervezet megnevezése: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
Szervezet címe:

1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

Szöveges melléklet
a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2015. május 16.

……………………………..
Héra Istvánné elnök

P.H.

Általános kiegészítések
A Szöveges beszámoló melléklet a Muharay Szövetség 2014.01.01.-től 2014.12.31-ig terjedő
időszak tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször
módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, az érvényben lévő adótörvények, valamint a 2011. évi
CLXXV. törvény (Civil tv.) szolgáltak.
A beszámolót és kiegészítő mellékletet összeállította: Stádium 2000 Szolgáltató Bt
A könyvelést végző személy neve:
Herendi Anikó
A könyvelést végző regisztrációs száma:
129129843
A könyvvizsgálatot végző személy neve:
Könyvvizsgálatra nem kötelezett
1. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása
Alakulás
Alakulás és bejegyzés kelte, száma:
A szervezet teljes neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Adószáma:

1990.05.26. Fővárosi Törvényszék, PK.63257/1990
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
Muharay Szövetség
1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
19635394-1-41

A Szövetség alapítása: Magyarországon és határainkon kívül népművészettel, valamint az e területhez
tartozó kulturális örökség megóvásával foglalkozó magán és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek által létrehozott társadalmi szervezet.
Működési körülmények:
Főállású alkalmazottunk továbbra sincs. Egyre nagyobb gondot a jelent a helyiség bérleti díj és a rezsi
költségek kigazdálkodása. A civilszervezetekre vonatkozó adminisztrációs terhek, az egyre csökkenő
pályázati lehetőségek folyamatos kihasználása nagyon sok időt és energiát követel.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet nem folytat, ebből eredő adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az elnöki feladatokat Héra Istvánné látja el. Elérhetősége: a szövetség székhelyén. Tiszteletbeli elnök:
Pesovár Ernő. Az elnökség további 14 főből áll.
Magánszemélyek az SZJA 1% felajánlásával támogatják a szervezetet. A kiutalt támogatást a célszerinti
tevékenységre fordítják. 2014-ben a továbbképzés kiadásaira használta fel a szövetség.
A 2014-as év legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy mind a Szövetség mind a tagegyesületek működési
támogatásának csökkenése ellenére meg tudtuk tartani szervezettségünket, és tervezett programjainkat is
meg tudtuk valósítani. Tag egyesületeink kistelepülések lakói, akiknek tevékenységét nemcsak a falu
gazdasági helyzete, hanem a lakosság elszegényedése és a fiatalok elvándorlása is érinti. Tapasztalatunk az,
hogy Szövetségünk tevékenységével, közösségeket összetartó erejével, emberi-baráti viszonyaival
hiánypótló szerepet tölt be, ezért tagjaink minden körülmény ellenére szívesen vesznek részt a közös
munkában, és örömüket lelik benne.
Honlapunk: www.muharay.hu (folyamatos híradás és dokumentáció)
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kapcsolattartásunkban 2012-től használjuk a Facebook-ot 2130 partnerkapcsolatunk van. Mind
honlapunk mind a Facebook oldalunk naprakész; rendezvényeink programja, dokumentációja, szervezetünk
és tagságunk hírei, fotóink, filmjeink megjelennek. Belső zárt rendszerünk a működési ügyekkel kapcsolatos
napi ügyekre, szakmai kapcsolattartásra szolgál.
2. A számviteli politika főbb vonásai
A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:
A mérleg fordulónapja:
2014. december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2015 .február 28.
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
A könyvelés úgy lett kialakítva, hogy az „Egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete” (PK-142) nyomtatvány kitöltését maradéktalanul alátámassza.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése a Számviteli törvénynek megfelelően történik.
Az üzletrészek, kötvények nincsenek az egyesület tulajdonában, értékvesztést nem számolt el, tartalékok
nem képzett.
A devizában nyilvántartott tételeket a számlavezető bank középárfolyamán számolja el. Az egyesület
vállalkozási tevékenységet nem végzett.
3. A egyesület valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Alap tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye( deviza készlet árfolyam
nyeresége)
Rendkívüli eredmény
Adófizetés
Adózott eredmény

Bázisév eFt
1 185
33

Tárgyév eFt
-399
386

0
0
1 218

0
0
-13

.A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A készletek alakulása

(adatok eFt-ban)

Megnevezés
Video kazetták 180 db
Kiadványok, 5 féle, 1041 db
Készletek összesen

Bázisév eFt
716
986
1702

A video kazettákat -2014-ben, elavultságuk miatt selejtezni kellett.

2

Tárgyév eFt
0
812
812

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Bázisév eFt
290
2 988
3 288

Pénztár
Bankbetétek
Pénzeszközök

Tárgyév eFt
304
7 051
7 355

Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Követelés vevőktől
SZJA túlfizetés
NKA pályadíj-még nincs számla
Egyéb követelés
Követelések

Bázisév eFt
5 570
0
0
5 570

Tárgyév eFt
521
1
52
6
580

Bázisév eFt
949
10 192
0
0
-102
0
11 039

Tárgyév eFt
949
10 090
0
0
-2 228
0
8 811

Aktív időbeli elhatárolás: nulla
Saját tőke alakulása 2014. évben (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Induló tőke
Tőke változás (eredmény)
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Saját tőke

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi jövedelem adó
Kötelezettségek taggal szemben(tagi kölcsön)
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
Iparűzési adó fizetési kötelezettség
Társasági adó
Szállítók
Egyéb kötelezettsé(tisztázatlan befizetés)
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bázisév eFt
0
0
0
0
1
0
0
233
0
234

Passzív időbeli elhatárolás: 633 e Ft
2015-re elhatárolt NKA támogatás összege: 572 e Ft
2014. évet terhelő kiadások: 61 e Ft
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Tárgyév eFt
0
0
0
0
0
0
0
6
31
37

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Lineáris értékcsökkenés (előző évek beszerzése után)
100 e Ft alatti 2014. évi beszerzés azonnali écs.
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés

Összeg eFt
19
18
37

Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő. Személyi jellegű ráfordítások,
juttatások a vezető tisztségviselőkkel szemben útiköltség térítés címen merült fel.
A rendezvényekkel kapcsolatosan 4 fő alkalmi munkavállaló és 2 fő megbízási jogviszonyban közreműködő
segítőt fizettünk ki, összesen 870 e Ft összegben.
Egyéb kiegészítő információk:
A Szövetségnek 2014. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt
Környezetvédelmi kötelezettségek nem keletkeztek.

Kelt: Budapest, 2015. május 16.

....................................
Héra Istvánné elnök
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