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Nagygécért közhasznú egyesület 

  

  

 1,) Számviteli beszámoló 

A Nagygécért közhasznú egyesület 2011 évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes  kimutatás 
jelentésünk melléklete,mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 
eredmény kimutatásból. 2011-ben  magánszemélyek adományai: 
91000,-Ft,Tagdíj bevétel: 54000,-Ft volt. Összes bevétel 145000,-Ft 
volt. Az egyesületnek semmilyen más bevétele nem volt. Anyagi 
ráfordításaink:122000,Ft  amit a lent írt közhasznúsági tevékenység 
során használtunk fel. Egyéb ráfordítás 22000,-Ft . Így a Mérleg 
források összesen rovata:143000,-ft mutat. Látható,hogy az egyesület 
működésre minimális , viszont elegendő tartalék maradt,mert 2011-
ben sikeresen véghez vitte, közhasznú céljait,és a tagdíjat az 
adományokkal együtt 1000,-Ft híján a köz céljaira fordította.  

  

Mellékletek tartalmazzák: 

- Mérleg 

- Eredmény kimutatás 

- Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített   beszámolójának eredmény kimutatása 

- Kapott támogatások 



- A vagyon felhasználása 

- Cél szerinti juttatások 

- Kiegészítő melléklet 

  

  

  

  

  

  

  

2.)  Az Egyesület adatai: 

  

Neve: Nagygécért Közhasznú egyesület 

  

Rövidített neve:N.K.E 

  

Szélhely:4743 Csengersima debreceni út 2 sz. 

  

Adószáma: 19211710-1-15 

  

Nyilvántartásba vétel: 2009 július 01. 

  

Szabolcs –Szatmár- Bereg Megyei Bíróság Nyíregyháza 



10.Pk.60.071/2009/4. 

  

Nyilvántartási szám:3073 

  

KSH szám:19211710-9499-529-15 

  

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet,4765 Csenger Ady Endre u. 
2 sz. 

A bankszámlaszáma: 68000213-10005886  

  

Képviseletre jogosult személy: Juhász Ferenc (4743 Csengersima, 
Debreceni út 2 sz.) 

  

Az egyesület taglétszáma: 34 fő 

  

Tiszteletbeli tag:0 

  

  

  

3. Az Egyesület célja: 

  

- Nagygéc község múltjának feltárása és bemutatása; 

- A település Árpád-kori műemléktemplomának felújítása, 
karbantartása; 

- A nagygéci Hősök parkjának rendbetétele; 



- A nagygéci Magtár épületének megőrzése, karbantartása; 

- Kapcsolatteremtés más szervekkel bel-, és külföldön egyaránt. 

  (Alapszabály II.) 

  

4.) Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 

  

Tudományos tevékenység, kutatás: 

  

- A 2011-ben tovább folytattuk Nagygéc múltjának  fontosabb 
eseményeinek feltárását. Ami által a faluban élt írott történelemben 
szereplő személyeket ismertünk meg. Családi sírjaikat megtaláltuk. 
Nagygécben lejátszódó történelmi eseményekre derült fény. 

-1526 után Nagygécben tartották vármegye gyűléseket jelentős 
számban. 

- A XVIII.- ban a falu úthálózatának  feltárása,amely  bizonyítja, 
hogy korábban a falu nem volt zsák település. 

1848 tavaszán a nemzetőröket a faluban képzik, nyarán a századok itt 
tesznek eskütételt, számos nagygéci lakos nemzetőr századokat vezet. 

- Hogyan szembesíti Haynaut Nagygéc rémtetteivel. 

- Lakosainak száma, nemzetiség ,vallás szerinti változása századokon 
át. 

- A két világháború hatása Nagygécre. 

- A zsidó vallású lakosság szomorú deportálása,és a lakosságra 
gyakorolt hatása. 

- Az 1970-es árvízről adatgyűjtés,idős lakosokkal, CD készítése 
életükről. 

Az egyesület ezeket a tevékenységeket folyamatosan alakulásától 
kezdve végzi. 



  

Műemlékvédelem, Kulturális örökség megóvása: 

  

A település Árpádkori templomát folyamatosan takarítja, 
környezetében a szemetet összeszedi, a templomot határoló területet, 
árkokat út széleket egy szóval közterületeket, kaszálja, tisztán tartja. 
A templom mennyezet gerendái ha beroppannak. melléjük ujjakat 
helyezünk el. Megelőzve a mennyezet leszakadását. 

- A hősi emlék parkot ,és a benne található emlékművet szintén 
takarítjuk, kaszáljuk. Mivel közpark a határoló árk okat és utakat 
rendben tartjuk.  

- A nagygéciek által létrehozott Árvízi Emlék Park ,és környezete 
gondozását is az egyesület végzi. 

- A falu köztemetőiben a bozótok takarítását,szemét összeszedését az 
egyesület szintén faladatának tekinti. Ami nem kis feladat, mert csak 
az 1954-ben bezárt öregtemető mérete kb. 8000 négyzetméter,és ezen 
kívül az 1954- nyitott új köz temető rendben tartását is az egyesület 
végzi. 

- Az öreg temetőben a luby kripta oszlopát 2010 –ben kővel 
aláfalaztuk, 2011-ben vakolattal megerősítettük a tetejéről ellopott 
keresztet egyesület fából elkészítette és pótolta.  

  

a munkák elvégzésének időpontja:  

  

Temetők takarítása: 2011.02.17. 

                                     2011.03.12. 

                                     2011.04.21 

                                     2011.05.20. 

                                     2011.06.16 



                                     2011.07.21. 

                                     2011.09.10. 

                                     2011.10.22. Ez volt a záró takarítás 16 fővel, 
mivel többen távolabbról érkeztek, az egyesület megvendégelte 
,bográcsban főtt gulyással,és itallal. 

--A kereszt elhelyezés, talapzat vakolás, tereprendezés 2011.06.03. tíz 
fővel. 

- A faluközpont teljes takarítása kaszállása.2011.04.10, 
2011.06.02.,2011.07.22. ,2011.10.21. 

  

Környezetvédelem: 

  

Az egyesület Nagygéc területén több 10000 négyzetméteren végez 
szemét szedést,közterületeken is, árkok kasszálását utak szélét 
rendben tartja. A volt faluközpontban,ezzel nagyban hozzájárul a 
környezet védelméhez. 

  

Természetvédelem,állatvédelem: 

  

Nagygéc falu központjától kb.100 méterre halad el az Erge patak, 
amely saját élővilággal rendelkezik. Sajnos  a patak  medrét gyakran 
teledobálják miden féle szeméttel egyesületi tagjaink innen is nagy 
mennyiségű szemetet távolítanak el. ezzel könnyebbé téve a növény és 
állat világ életét. 

  

Kulturális Tevékenység: 

  

Harmadízben rendeztük meg Nagygéc Emlék Napját  melyre most 
legalább 700 fő jött el dátum: 2011.07.23. 



Nagyszabású rendezvényen : 

- az Árvízi Emlékmű koszorúzása 

- Református Istentisztelet a nagygéci Templomba 

- Kulturális m űsorok 

  Ugrós zenekar szatmári népdalokkal 

  Tunyogmatolcsi református Énekkar 

  Géberjéni Hagyományőrző és Néptánc egyesület fellépése 

  

- Repülőgép-modell bemutató Budapesti és Szatmári modellezők 
részvételével. 

- Egész napos programok: 

- Helytörténeti kiállítás a Magtárban 

- A Csengeri Lovas Egyesület bemutatója 

- Kézműves bemutatók 

- Posta Múzeumi foglalkozások gyerekeknek 

- Nagygéc településéről elszármazottak találkozója 

- Ismerkedés Nagygéc történelmi és természeti értékeivel 

- Kispályás foci. 

  

Ezeket a tevékenységeket az Egyesület a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997.évi CLVI törvény 26§ c. pontjában foglaltak alapján látja 
el. 

  

Az egyesület munkáját  2010-ben legalább 12 fő, 2011-ben legalább 15 
fő önkéntes tevékenységet végző személy segítette, ők természetesen 
nem egyesületi tagok. 



  

Az egyesület az Ectv. 32§ (4) bekezdés b) pontját, valamint Ectv.32§ 
(5)bekezdés b) és c) pontját teljesítette mint ez a beszámolóból és 
mellékleteiből kiderül.               

                                     

  

  

  

  

 Csengersima, 2012 május 20.                                                

  

                                                                                            Juhász Ferenc 

                                                                                           ( Egyesület 
Elnöke ) 

  

E közhasznúsági  jelentést a Nagygécért Közhasznú  Egyesület 

2012 05.26.-án ülésén elfogadta. 

     

  

  

  

 

Nagygécért Közhasznú Egyesület 

4743 Csengersima, Debreceni u. 2. 

e-mail: remenytemploma@freemail.hu 

  



  

  

  

� Vissza az előző oldalra 

  

  

  

mellékletek 

  

  





  





  





  





  

  





  





  





  





  





  

  



  



  



  



  

  

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 



A 

Nagygécért Közhasznú Egyesület 

  2011 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ 

    
I. Általános rész 
    

I/1. A vállalkozás bemutatása 
    

1. A cég elnevezése: Nagygécért Közhasznú Egyesület 
    Közhasznú Egyesület 

2. A cég rövidtett elnevezése: Nagygécért Közhasznú Egyesület 
3. A cég székhelye: 4743. Csengersima, Debreceni út 2. 
4. A cég telephelye: 4744. Csengersima, Debreceni út 2. 
5. A cég fióktelepe:   
6. A cég alapításának éve: 2009   
7. A cég főtevékenysége: Műemlékvédelem 

8. A cég jegyzett tőkéje:   
                                                                    
-   Ft  

9. A társaság tagja: 
Több magánszemély 
tagnyilvántartó szerint   

    0   
    
10. A társaság tagjainak törzsbetétei:   Pénzneme:    HUF 

11. 
A társaság tevékenységi köre: 
(TEAOR)     

    Műemlékvédelem 
      
      
  A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 
12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: 

    Az ügyvezető jogosult 
    A Társaság ügyvezetője : 
    Juhász Ferenc (Csengersima , Debreceni út 2.) 

13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés. 
    A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 

14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. 
    Juhász Ferenc 

15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. 

16. 
Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell 
eljárni:   

    A társaság szervezete 
    Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre 
    A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések 
    A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/. 
        



17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.  
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az 
eredmény-kimutatásban történő bemutatásához. 

          
I/2. A számviteli politika főbb vonásai 
    
  A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések 

  

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az 
adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, 
eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. 

  

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről 
készülő  
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó 
információszolgáltatást és az ezt 
biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. 

    
1. A beszámolási forma: 
  A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: 
· Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. 
· A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. 
· Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. 

    
2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok: 

· 
az üzleti év megegyezik a naptári 
évvel.     

· a mérleg fordulónapja:  2011. december 31.   
· a mérlegkészítés napja: 2011. december 31.   

    
3. A beszámoló készítése, aláírása:      

· A beszámolót nyelve: Magyar   
· Aláíró: Egyesület képviselője   

    
4.  A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok: 

  

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá 
a gazdasági 
műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 
bekövetkezett változások 
a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra. 

    
5. A beszámoló közzététele: 

  

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló egy eredeti példányát az 
IM  
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi. 

    
6. A számviteli alapelvek érvényesítése: 

  

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés 
elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; 



a költség-haszon összevetésének elve. 

    
7. Összehasonlíthatóság  biztosítása 
  A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.  
  2010 évi eredmény változása: 0 eFt 
    
8. A számvtieli rendért felelős személy 
  A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Sütő Mária 
    nyilvántartási száma: 142393 
    
9. Könyvvizsgálati kötelezettség 
  "Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 
  Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai 
    
1. Az eszközök besorolásának szempontjai:   

  

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az 
eszközöket, amelyek a 
tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az 
eszközöket, amelyek a 
tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során 
felülvizsgálat. 

    
2. A források besorolásának szempontjai: 

  

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre 
bocsátott és az 
adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól 
(hitelintézetektől, gazdasági 
társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett 
kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 

    
3. 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 az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték; 
· ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; 
· speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. 
    
b) Az értékcsökkenés leírás módszerei: 
· a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; 
· aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; 

· 
a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy 
összegben. 

    



c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: 

· 

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon 
fennállóan) és jelentősen 
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a 
vizsgált eszköz 
piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; 

· 
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 vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; 
· a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; 

· 
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama 
alapján történik; 

· 

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, 
értékpapírok és 
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon 
történik; és ha az 
összesített árolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában 
jelentősnek ítélt 
határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. 

    
4. Az 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 mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.  

· 
A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás 
összege.  

· Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.  
    
b) Passzív időbeli elhatárolás 
· Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.  

· 
Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után 
merülnek fel.  

· A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.  

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

· 
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem 
ellentételezett összege.  

· Rendkívüli bevételként elszámolt  halasztott bevételek.  
    
II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan 
    

II/1 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének 
alakulás   

  
Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamin nettó 
értékének  



mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz.  mellékletben közreadott tükör szemlélteti. 

  A beszámolási időszakban tárgyi eszköz beszerzés nem történt. 
  Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke 0 eFt 
    

  
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a 
számvitei politikában rögzített elvek és mértékek szerint rötént. 

    
    
  A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. 
        
II/2 Pénzeszközök bemutatása 
  A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 3. sz. melléklet szemlélteti. 
    
II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása 
  Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 7. sz. melléklet szemlélteti. 
    
II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása 

  

A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság 
jelen kiegészítő 
melléklet 2. és 4. sz. mellékletében közzé tesz.  

    
    
  A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belül esedékes: 0 eFt 
    

  
Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem 
meghatározásra. 

    

  
A beszámolási időszakban osztalékelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az 
eredménytartalék tehére. 

        
II/3 A céltartalékok bemutatása 
  A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot. 
        
II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása 
  A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti. 
    
III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan 
    

  
A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből 
fakadt.  

       Belföldi főtevékenység árbevétele: 0 eFt 
       Belföldi melléktevékenység árbevétele: 0 eFt 
       EU közösségi tagállamból származó árbevétel: 0 eFt 
       Harmadik országból származó árbevétel: 0 eFt 
  Összes értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt 
    
  Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: 144 eFt 



  amelyből: Elszámolt anyagok költsége: 122 eFt 
                  Igénybevett szolgáltatások költsége: 0 eFt 
                  Egyéb szolgáltatások költségei: 22 eFt 
                  Eladott árúk beszerzési értéke: 0 eFt 
                  Közvetített szolgáltatások értéke: 0 eFt 
    
  Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen: 0 eFt 
  amelyből: Bérköltségek: 0 eFt 
                  Személyi jellegű kifizetések: 0 eFt 
                  Bérjárulékok: 0 eFt 
    
  Az összes elszámolt tervszeinti értékcsökkenés összege: 0 eFt 

  
amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti 
écsö: 0 eFt 

                 Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: 0 eFt 
    
  Saját termelésű készletek állományvoltozása: 0 eFt 
  Egyéb bevételek: 145 eFt 
  Egyéb ráfordítások: 0 eFt 
    

  
Az üzemi(üzleti) tevékenység 
eredménye: 1 eFt Nyereség 

    
  A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: 0 eFt 
  amelyből: árfolyamnyereség: 0 eFt 
                   kapott kamat, kamatjellegű bevétel: 0 eFt 
    
  A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eFt 
  amelyből: árfolyamveszteség: 0 eFt 
                   fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: 0 eFt 
    
  Pénzügyi műveletek eredménye:  0 eFt Nyereség 
     A tárgyévben lezárt határidős deviza ügylet eredménye: 0 eFt 

  
   amely teljes egészében tőzsdén kívül köttetett elszámolási 
ügylet volt.   

      
  Szokásos vállalkozási eredmény: 1 eFt Nyereség 
    
  Rendkívüli bevételek: 0 eFt 
  amely kapott támogatás / véglegesen kapott pénzeszközátvétel 

  

A kapott támogatából a tárgy évre vonatkozóan az időarányos rész került elszámolásra. A kapott 
támogatás többi része 
halasztott bevételként a passzív időbeliről készített leltárban szerepel. 

  Kapott támogatás jellege:   
    
  Rendkívüli ráfordítások: 0 eFt
  amely adott támogatás / véglegesen átadott pénzeszözök értéke 
        



  Rendkívüli eredmény: 0 eFt Nyereség 
        
  Adózás előtti eredmény: 1 eFt Nyereség 
        
  Társasági adófizetési kötelezettség: 0 eFt   
  Különadó fizetési kötelezettség: 0 eFt   
  Adózott eredmény 1 eFt Nyereség 
        

IV. Tájékoztató rész 
    

IV/1. A tárgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása 
  Az statisztikai állományi létszám: 0 fő 0 eFt
  ebből:   fizikai 0 fő 0 eFt
              szellemi 0 fő 0 eFt
  A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. 
    

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, 
folyósított előlegekének bemutatása 

  

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az 
ügyvezető  
a feladatát munkaviszonyban látja el. 

  A vezető tisztségviselőknek üzleti év után járó javadalmazás  0 eFt
  A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege  0 eFt
    

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötezettségekről  

  

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, 
viszont a  
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.  

        
IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása 

  A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
  A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. 

  

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta 
meg, illetve  
a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg. 

  A Társaság a követekző gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni. 
    

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás. 

  
Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének 
megfelelően jár el. 

    
  2012. február 29.     

        
      Képviseletre jogosult személy aláírása 
    

Mellékletek: 



1 Befektetett eszközök - tükör (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 
2 Pénzeszközök leltára   
3 Követelések leltára (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 
4 Kötelezettségek leltára (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 
5 Mutatók   
6 Saját tőke alakulása   
7 Lekötött tartalék elemzése (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 
8 Aktív és passzív elhatárolások (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 
9 Egyéb személyi jellegű kifizetések (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 

10 Társasági adó kiszámítás (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.) 
11 Cash flow kimutatás   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         2.melléklet  

Pénzeszközök  leltára 

Készült a  

Nagygécért Közhasznú Egyesület 

    2011 . évi beszámolójához   

Dátum: 2011. december 31.     

          
Főkönyvi 

hivatkozás A tétel megnevezése 
 Érték  
 Forint  

a b  c  
381 Pénztár                   133 900 Ft  

3821 Valutapénztár - 
valutanem:     

3822 Valutapénztár - 
valutanem:     



3823 Valutapénztár - 
valutanem:     

383 Csekkek       

3841 Elszámolási betétszámla                     9 164 Ft  

3842 Elszámolási betétszámla     

3843 Elszámolási betétszámla     

3844 Elszámolási betétszámla     

3845 Elszámolási betétszámla     

3849 Tisztázandó bankanyag     

385 Elkülönített betétszámlák     

3861 Devizabetét számla     

3862 Devizabetét számla     

3863 Devizabetét számla     

3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetések   

3892 Bankszámlák közötti átvezetések   

3892 Devizás átvezetés     
      

      ÖSSZESEN:           143 064 Ft  
      Mérleg érték: 143 eFt 
          
          
          

      ……………………………...…….…… 
      ügyvezető 

        

  

5.melléklet 

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemzö mutatók 

          

Nagygécért Közhasznú Egyesület Bázis évre   Tárgy évre 
2010.12.31   2011.12.31 

          
          

Befektetett eszközök aránya  =       

  Befektetett eszközök x 100 0%   0% 

  
Összes eszköz 

      
          
Forgóeszközök aránya =       

  Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100 100%   100% 

  
Összes eszköz 

      
          



Tőkeerősség (saját tőke aránya) =       

  Saját tőke 100%   100% 

  
Mérleg főösszege 

      
          
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját       
tőkéhez viszonyítva =       

  Mérleg szerinti eredmény x 100 70%   70% 

  
Saját tőke 

      
          
Kötelezettségek aránya =       

  Kötelezettségek x 100 0%   0% 

  
Mérleg főösszeg 

      
          
Befektetett eszközök fedezete =       

  Saját tőke x 100 -   - 

  Befektetett eszközök 
      

          
Forgótőke, saját tőke aránya =       

  Forgótőke x100 100%   100% 

  
Saját tőke 

      
          
Likviditási mutató =       

  Forgóeszközök x 100             -   - 

  
Rövid lejáratú kötelezettségek 

      
          
Árbevétel arányos űzleti eredmény =       

  Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100 -   - 

  
Értékesítés nettó árbevétele 

      
          
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =       

  Adózás előtti eredmény x 100 57%   69% 

  
Összes árbevétel + összes bevétel 

      
          
Eszköz arányos jövedelmezőség =       
  Adózás előtti eredmény x100 70%   70% 
  Eszközök összesen       
          

  

  

            6.melléklet 



Saját tőke alakulása 

Készült a  

Nagygécért Közhasznú Egyesület 

    2011 . évi beszámolójához     

Dátum: 2011. december 31.         
            eFt 

Tőkeelem Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás 

Jegyzett tőke                 -                      -                      -                        -       

Jegyzett, be nem  
fizetett tőke                 -                      -                      -                        -       

Tőketartalék                 -                      -                      -                        -       

Eredménytartalék                42                    -                      -                    100                  142     

Lekötött tartalék                 -                      -                      -                        -       

Értékelési tartalék                 -                      -                      -                        -       

Mérleg szerinti 
eredmény               100                1                      -     -            100     

           

             1 

     
              

Saját tőke               142                    1       -                -                    143     

  

  

10. melléklet

Cash Flow kimutatás 
Készült a  

  

Nagygécért Közhasznú Egyesület 
2011 . évi beszámolójához 

  



Tényező 
Bázis év Előző év(ek)  

módosítása 
Tárgy év 

2010.12.31 2011.12.31

  
I.   Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás  
     (Működési cash flow)            100                 -       1 

1.      Adózás előtti eredmény ±          100                 -       1 
2.      Elszámolt amortizáció +            -                   -                   -       
3.      Elszámolt értékvesztés és visszaírás +            -                   -         
4.      Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete ±            -                     -       
5.      Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±       
6.      Szállítói kötelezettség változása ±            -                     -       
7.      Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása ±            -                     -       
8.      Passzív időbeli elhatárolások változása ±            -                     -       
9.      Vevőkövetelés változása ±            -                     -       
10.     Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±            -                     -       
11.     Aktív időbeli elhatárolások változása ±            -                     -       
12.     Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -            -                   -       -             0     
13.     Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -            -                   -                   -       
II.  Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás 
     (Befektetési cash flow)              -                   -                   -       

14.     Befektetett eszközök beszerzése -            -                     -       
15.     Befektetett eszközök eladása +            -                     -       
16.     Kapott osztalék, részesedés +            -                     -       
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás 
     (Finanszírozási cash flow)              42                 -                   -       

17.     Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +            42         
18.     Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 
          bevétele 

+       

19.     Hitel és kölcsön felvétele +            -                     -       
20.     Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  
          törlesztése, megszüntetése, beváltása 

+       

21.     Véglegesen kapott pénzeszköz -       
22.     Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -       
23.     Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -       
24.     Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése  -            -                     -       
25.     Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -               -         
26.     Véglegesen átadott pénzeszköz -       
27.     Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek  
          változása 

+                 -       

IV.  Pénzeszközök változása (± I ± II ± III )   ±          142                 -       1 

            
            
Pénzeszközök változása a mérlegben              142       1 
 


