
Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesülete
6430 Bácsalmás, Árpád Vezér u. 17.

Adószám: 19102344-1-03
Nyilvántartási szám: 03-02-0003740     
Ügyszám: Kecskeméti Törvényszék 0300/Pk.60098/2018

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

 



Általános rész

A Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesülete 2018-ban alakult. 
Jogállása: nem közhasznú. 
Rövidített neve: TVFBE 
Működési területe: Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kecel járások illetékességi területe.
Az Egyesület tevékenysége többek között:
- előadások, képzések, kiállítások, foglalkozások szervezése,
- segítségnyújtás testi és lelki betegeknek
- képzés, oktatás
- szociális tevékenység
- sport, sportolási lehetőségek biztosítása
- kulturális és szabadidős tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- hagyományőrző tevékenység

Az Egyesület képviselője: Nothof Zsombor elnök
6448 Csávoly, Arany János u. 84.

 A könyvviteli  szolgáltatás  körébe  tartozó  feladatok  ellátását  végző  személy:  Nothof  Szilvia
regisztrációs száma: 188937.

A könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme: Ft. 
ROLAND KFT.
A mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31. 

Jelen beszámoló (mérleg,  eredménykimutatás,  kiegészítő melléklet)  a  Sztv.  16.  § (5) bekezdése
szerint  azokat  az  információkat  tartalmazza,  melyek  a  nyilvánosságra  hozatal  szempontjából
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.



Számviteli politika

Az Egyesület  a  számviteli  politikájának  összeállításakor  figyelembe  vette  a  számviteli  törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a beszámoló reálisan mutatja az Egyesület jelenlegi vagyoni és
pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az  Egyesület  beszámolási  kötelezettségét  a  kettős  könyvvitel  rendszerében  egyszerűsített  éves
beszámolóval,  azon  belül  összköltség  típusú  eredménykimutatással  teljesíti.  Mérlegét  "A"
változatban készíti.

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és
megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi
lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült  költségeket elsődlegesen az 5.  számlaosztályban tartja nyilván. Az 5.  számlaosztály
megfelelő  tagolásával  biztosítja,  hogy  mind  a  külső,  mind  a  belső  információk  rendelkezésre
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Az Egyesület a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. 
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. 

Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként  elszámolandó értékcsökkenés megtervezése általában az eszköz bekerülési  (bruttó)
értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor az Egyesület az eszközök elhasználódásának ideje függvényében
lineáris leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök  bekerülési  értéke  a  használatbavételkor  értékcsökkenési  leírásként  egy  összegben
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

Maradványértéket az egyesület nem határoz meg az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél,
mert a cél szerinti tevékenység a meghatározó, ezért eszközeit nulla értékig amortizálja.

Terven  felüli  értékcsökkenési  leírást  kell  elszámolni  az  eszközök  használhatóságát  befolyásoló
sérülés,  rongálódás  vagy  megsemmisülés  esetén  és  akkor,  ha  az  eszköz  a  tevékenység
megváltoztatása miatt feleslegessé válik. Az Egyesület a terven felüli értékcsökkenés visszaírását
nem alkalmazza. 

Az Egyesület az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet,
a főkönyvvel való egyeztetés évzáráskor történik.

A készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet az Egyesület a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A
munkabérek  és  egyéb  személyi  jellegű  kifizetések  analitikus  nyilvántartási  kötelezettségének  a
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.
ADROLAND KFT.
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott



üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt,  saját tőkét
növelő-csökkentő  -  értékének  együttes  (előjelétől  független)  összege  meghaladja  az  ellenőrzött
üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-
ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
Az Egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. 

A kivételes nagyságú és előfordulású tételek értékhatára: 
a) Az  egyéb  bevétel  akkor  kivételes  nagyságú,  ha  a könyvelt  tétel  értéke  meghaladja  az  összes
egyéb bevétel 20 százalékát. 
A  pénzügyi  műveletek  bevételeinél  könyvelt  tétel  akkor  kivételes nagyságú,  ha  a  könyvelt
tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek a 10 százalékát. 
b)  Összköltség  eljárású  eredménykimutatás  készítésénél  a  költségnemek  között  könyvelt  tétel 
összege  akkor  kivételes  nagyságú,  ha  a  könyvelt  tétel  értéke  meghaladja  a  költségnemen
belül elszámolt összes költség 20 százalékát. 
c)  Az  egyéb  ráfordítás  akkor  kivételes  nagyságú,  ha  a  könyvelt  tétel  értéke  meghaladja  az
összes egyéb ráfordítás 20 százalékát. 
A  pénzügyi  műveletek  ráfordításainál  könyvelt  tétel  akkor  kivételes  nagyságú,  ha  a  könyvelt
tétel  értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10 százalékát. 

Tájékoztató rész

Munkavállalók bér és létszámadatai: az Egyesületnek 2021-ben nem volt alkalmazottja.



Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A meghatározó  jelentőségű  tárgyi  eszközöknél  az  azok  beszerzésekor  (üzembe  helyezésekor)
megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

Bruttó érték változása:

Megnevezés Nyitó
állomány
(e Ft)

Növekedés
(e Ft)

Csökkenés
(e Ft)

Záró állomány
(e Ft)

Immateriális javak 0 0 0 0
Ingatlanok 0 0 0 0
Műszaki
berendezések,
gépek, járművek

0 90 0 90

Egyéb
berendezések,
felszerelések,
járművek

976 0 0 976

Összesen 976 90 0 1066

Értékcsökkenés változása:

Megnevezés Nyitó
állomány
(e Ft)

Növekedés
(e Ft)

Csökkenés
(e Ft)

Záró  állomány
(e Ft)

Immateriális javak 0 0 0 0
Ingatlanok 0 0 0 0
Műszaki
berendezések,
gépek, járművek

0 90 0 90

Egyéb
berendezések,
felszerelések,
járművek

663 159 0 822

Összesen 663 249 0 912

Követelések

Az Egyesületnek vevői és egyéb követelése nincs.

Kötelezettségek

Az Egyesületnek fennálló szállítói, hitel-, illetve lízing tartozása nincs.

Egyéb kötelezettségek Összeg (e Ft)
Kapott rövid lejáratú kölcsön 300
Összesen 300

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.



Saját tőke éven belüli változása:

Tőkeelemek Nyitó
állomány
(e Ft)

Növekedés
(e Ft)

Csökkenés
(e Ft)

Záró
állomány
(e Ft)

Induló tőke/Jegyzett tőke 0 0 0 0
Tőkeváltozás/eredmény -306 0 101 -407
Lekötött tartalék 0 0 0 0
Értékelési tartalék 0 0 0 0
Adózott  eredmény-
alaptevékenységből

-101 0 59 -160

Adózott  eredmény-vállalkozási
tevékenységből

0 0 0 0

Összesen -407 0 160 -567

Időbeli elhatárolások:

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 

domain név hosszabbítás: 2 eFt
Összesen: 2 eFt

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

előző években fel nem használt támogatás: 154 eFt
tárgyévben elhatárolt támogatás: 3463 eFt

Összesen: 3617 eFt



Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Egyesületnél a bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés Bevétel (e Ft)
Tagdíj 10
Központi költségvetésből kapott támogatás 2782
Összesen 2792

A támogatási program keretében kapott támogatások összegei, annak felhasználása jogcímenként és
évenként, valamint a rendelkezésre álló összeg:

1. Támogatás azonosítója: NEAO-KP-1-2021/2-000759
2021-ben folyósított összeg: 2.510.000 Ft
Felhasználás: 2.046.592 Ft
- bankköltség: 23.263 Ft
- rendezvények költségei: 1.902.340 Ft
- ügyvédi munkadíj 30.000 Ft
- hangszóró vásárlás 90.989 Ft
Következő évi elhatárolás: 463.408 Ft
  

2. Támogatás azonosítója: NEA-KK-20-O-V-0199
2021-ben folyósított összeg: 0 Ft
Előző évi elhatárolás: 889.825 Ft
Felhasználás: 735.701 Ft
- rendezvények költségei: 418.900 Ft
- bérleti díjak 83.150 Ft
- portaszolgálati feladatok: 107.950 Ft
- fizetett tagdíj: 5.000 Ft
- bankköltség: 5.201 Ft
- értékcsökkenés (klíma) 115.500 Ft
Következő évi elhatárolás: 154.124 Ft

3. Támogatás azonosítója: VCA-KP-1-2021/2-000783
2021-ben folyósított összeg: 3.000.000 Ft
Felhasználás: 0 Ft
Következő évi elhatárolás: 3.000.000 Ft

Visszatérítendő támogatás nem volt.

Az Egyesület anyagjellegű ráfordításai az alábbiakból tevődtek össze:

Megnevezés Költség (e Ft)
Iroda fenntartási költsége 49
Rendezvények anyagköltsége 183
Bérleti díjak 85
Karbantartás költsége 60
Rendezvényszervezés költsége 2131
Honlap költsége 1
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (tagdíj,portaszolgálat,ügyvéd) 145
Bankköltség 33
Összesen 2687



Az Egyesület személyi jellegű ráfordításai az alábbiakból tevődtek össze:

Megnevezés Összeg (e Ft)
Reprezentációs költségek 16
Összesen 16

Az  Egyesület  2021-ben  vállalkozási  tevékenységet  nem  folytatott,  társasági  adó  fizetési
kötelezettsége nem keletkezett.

Szervezetünk a 2021 évben összesen 10 aktív taggal, melyből 3 vezetőségi tag ( elnökhelyettes,
titkár)  működött.  Működésünk  folyamatos  volt,  stabil,  egyenlegünket  mindig  pozitívan  tudtuk
tartani az állandó kiadások, fejlesztések terhe mellett is. Stabilitásunkhoz aktívan hozzájárult a 2021
évben, az is hogy adományaink összegét, a velünk együtt működő személyek, önkormányzatok,
vállalatok, cégek által nyújtott szolgáltatások színvonalát, minőségét is jelentősen tudtuk növelni,
sőt,  szervezetünk  is  adományt  tudott  nyújtani  az  arra  rászorulóknak,  igénybe  vevőknek.  Előző
évekhez hasonlóan, tárgyévben is működtettük a már meglévő telephelyeinket, szolgáltatásainkat,
információs oldalainkat és hírcsatornáinkat, sajnos azonban csak csökkentve, mivel mind humán
erőforrás tekintetében, mind pedig a törvényi előírások miatt ezek jelentős nehézséggel jártak vagy
éppen teljesen kizártak voltak.

Rendezvényeink:  Gyermeknap  Bácsalmáson  és  Csávolyon,  Csapatépítő  tréning,  I.  Bajai  MMA
amatőr verseny, Horgászverseny Madaras, Jótékonysági adománygyűjtés a k.i.t.t.i  alapítványnak,
Bácsbokod Csúcs-Casanova kupa, Bajai Grappling verseny.

A mérleg és a bevallások valós adatokat tartalmaznak, egyezően a főkönyvi kivonat, a folyószámla 
(vevő, szállító), pénztár, bank és a leltár 2021. évi záró adataival. 

Az Egyesület közgyűlése 2022. május 21. ülésén a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 
valamint az elnök 2021. évről készített szakmai beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

2022. május 21.

elnök


