
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

2020.06.15 20:34:34

06 Szegedi Törvényszék

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6 2 0 1 9

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

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.09



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)

06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 9

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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Mórahalom 2 0 2 0 0 5 0 8

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.09



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

8 025 6 999

60

7 965 6 999

3 836 3 408

612 539

3 224 2 869

3 504 5 643

15 365 16 050

-3 772 -2 536

-4 399 -3 772

627 870

366

11 376 11 734

11 376 11 734

7 761 6 852

15 365 16 050

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.09



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

371 371

12 944 17 524 12 944 17 524

1 570 2 970 1 570 2 970

11 335 14 552 11 335 14 552

12 944 17 524 371 12 944 17 895

11 335 17 524 11 335 17 524

3 676 7 057 3 676 7 057

7 460 8 349 7 460 8 349

1 053 1 027 1 053 1 027

7 119 5 7 124

121 102 121 102

12 317 16 654 5 12 317 16 659

12 317 16 654 12 317 16 654

627 870 366 627 1 236

627 870 366 627 1 236

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

11 335 14 552 11 335 14 552

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Hátr. helyz. csop. társ. esélyegyenlőségének elős.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozások

28452

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Kulturális tevékenység

1997. évi CXL. törvénya muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozások

28452

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Környezetvédelem

1995. évi LIII. törvénya környezet védelmének általános szabályairól

Önkormányzatok, civil szervezetek

28452

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Épített környezet alakítása és védelme

1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről

Önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozások

28452

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Természetvédelem

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozások

28452

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.15 20.41.10



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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

6 7 8 2 Mórahalom

Szentháromság tér

1

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 1  1 9 9 5

0 6 0 2 0 0 0 0 9 6 6

1 8 4 5 4 9 7 8 2 0 6

Nógrádi Zoltán

Egészségmegőrzés

1997. évi CLIV. törvényaz egészségügyről

Önkormányzatok, civil szervezetek, mikrovállalkozások
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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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú 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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

12 944 17 895

11 335 14 552

1 609 3 343

12 317 16 659

7 460 8 349

12 317 16 654

627 1 236
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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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

Leader helyi akció csoport

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

2016.06.10.-2020.12.31.

50 855

12 194

12 194

11 454

8 252

3 462

480

12 194
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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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"

VP.6-19-3.1.-17

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

2018.03.01-2020.1231.

9 822

1 879

1 879

0

0

1 879

0

1 879
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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

"Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete"
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H I 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLES ZTÉSI EGYESÜLETE 
tagjainak 

Vélemény  

Elvégeztem a HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI EGYESÜLETE  
(6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.  Adószám: 18454978-2-06 , Nyilvántartási szám: 06-02-0000996) („az 

Egyesület”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 

2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 16.050  

E Ft, az adózott eredmény 1.236 E Ft (nyereség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 

mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2019. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok  alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 

való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok az Egyesülettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Figyelemfelhívás 

 Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 2. VIII. pontjában a Vagyon állománya és összetétele és változása   cím 

alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy az Egyesület   mellékelt éves egyszerűsített  beszámolóban 

kimutatott saját tőkéje negatív, valamint leírják a tőkevesztés okait és a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó további 

információkat. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLETE  2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 

350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 

könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem 
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vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki 

semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet 

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Egyesületnek a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, 

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Egyesület pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 

véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy az Egyesület belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  
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• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Egyesület vállalkozás folytatására való 

képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 

független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban 

lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell 

véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, 

hogy az Egyesület nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Egyesület által alkalmazott 

belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 
 
Makó, 2020. május 15. 
 
 
 
 
 
        Horváth Ildikó 
        Bejegyzett Könyvvizsgáló 
        Kamarai tagsági szám: 000516 
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A társaság működési formája: Egyéb egyesület 
Alapítási okirat kelte: 1995.04.10. 
Cégbejegyzés időpontja: 2009.05.18. 
Egyesület alapító tagjai: 
- Csongrád Megyei Közgyűlés 
- Ásotthalom község Képviselőtestülete 
- Bordány község Képviselőtestülete 
- Domaszék község Képviselőtestülete 
- Forráskút község Képviselőtestülete 
- Mórahalom város Képviselőtestülete 
- Öttömös község Képviselőtestülete 
- Pusztamérges község Képviselőtestülete 
- Röszke község Képviselőtestülete 
- Ruzsa község Képviselőtestülete 
- Üllés község Képviselőtestülete 
- Zákányszék község Képviselőtestülete 
- Zsombó  község Képviselőtestülete 
 
 
A társaság főtevékenységi köre: 
TEÁOR: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi  
 

Egyesület bemutatása 

 
 Az Egyesület 1995-ben jött létre, 12 homokháti önkormányzat és a Csongrád Megyei 
Önkormányzat alapításában. Később még egy Bács-Kiskun megyei és egy Csongrád megyei 
önkormányzat is csatlakozott hozzá, az akkori kistérségi lehatárolás szerinti feladatok 
ellátására, kistérségi források lehívására.  
 
Az Egyesület LEADER tevékenységének keretében LEADER Helyi Akciócsoport 
(továbbiakban: HACS) címet nyert el, melyhez alapfeltétel volt a tagság bővítése. A 
LEADER HACS működési területe leszűkült a Mórahalmi járásra. (A 2017-2013-as ciklusban 
a Kisteleki kistérség is ide tartozott.). Jelenleg a Mórahalmi járás 10 településének 
önkormányzata, 10 civil szervezete, és 10 vállalkozása alkotja, ezek összesen a Helyi 
Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HFS) 30 tagú HFS Döntéshozó Testületét (HFS-DT) 
alkotják. Az Egyesülete a korábbi struktúrájából adódóan még 4 nem Mórahalom Járásból 
származó önkormányzat egészíti ki, a Csongrád Megyei Önkormányzat kilépett. 



 
 AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS CÉLJA: Tanyás térségek településeinek vidékfejlesztési 
eszközökkel történő fejlesztése. 
 
SPECIÁLIS FELADATA:  LEADER Helyi Akciócsoportként a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiában (HFS) meghatározott LEADER fejlesztések cselekvési tervének kidolgozása, 
LEADER felhívások megjelentetése, pályáztatása. 

2019. évben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete 2019 
évben folytatta közhasznú vidékfejlesztési és településfejlesztési tevékenységét. A LEADER 
Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégia alapján 2 db helyi felhívást dolgozott ki majd 
jelentetett meg 2019.07. 17-én a Mórahalmi Járás 10 települési önkormányzatainak, civil 
szervezetinek és mikrovállalkozásai együttműködéseinek támogatására 
1.) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:  

 
VP6-19.2.1.-43-1/C-19 „Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, 
fejlesztése a Mórahalmi járás területén” című pályázati kiírás pihenőhelyek, szabadtéri 
közösségi rendezvényterekhez való hozzáférést segítik 
  
VP6-19.2.1.-43-5/B-19 Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és rekreációt szolgáló 
fejlesztések a mórahalmi járás területén c. felhíváson belül szabadidőpark, játszóterek 
felújítása, közösségi kültéri fitneszpark valósulhat meg 

 
 

2.) Kulturális tevékenység - közösségi kulturális hagyományok, értékeke ápolása: 
 

VP6-19.2.1.-43-1/C-19 „Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, 
fejlesztése a Mórahalmi járás területén” című pályázati kiírásszálláshelyek építése 
hagyományok, helyi értékek, települési jelentős személyiségek örökségének továbbvitele 
 
VP6-19.2.1.-43-5/B-19 Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és rekreációt szolgáló 
fejlesztések a mórahalmi járás területén c. felhíváson belül az ősi kuglizás hagyományainak 
felelevenítése pályázható. 

 
3.) Környezetvédelem: 

 
VP6-19.2.1.-43-1/C-19 „Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, 
fejlesztése a Mórahalmi járás területén” című pályázati energetikai fejlesztésekre nyújt 
támogatást. 

 
4.) Épített környezet alakítása és védelme: 

 
VP6-19.2.1.-43-1/C-19 „Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, 
fejlesztése a Mórahalmi járás területén” című pályázati kiírás településközpontokban lévő 
romos épületek közösségi használatra való átalakításában nyújt segítséget.  

 
5.) Természetvédelem: 

 



VP6-19.2.1.-43-5/B-19 Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és rekreációt szolgáló 
fejlesztések a mórahalmi járás területén c. felhíváson belül az ősi kuglizás hagyományainak 
felelevenítése ,állatvédelem témakörben erdei környezetben létesülő szabadidőpark 

 
6.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés: 
 

A témábanVP6-19.2.1.-43-5/B-19 Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és rekreációt 
szolgáló fejlesztések a mórahalmi járás területén c. felhíváson  szabadidőpark, játszóterek, 
kültéri fitneszpark, kuglipálya építése segíti a lakosság  egészégmegőrzését.  

 
1.1 Az alkalmazott számviteli módszerek 
 
Az Egyesület a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban 
készíti. A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek és ezer forintban (e Ft) kerültek 
kimutatásra.  
Az éves beszámoló típusa – az Sztv. társasági formára vonatkozó szabálya alapján – „A” 
típusú egyszerűsített éves beszámoló. Ahol a számviteli politika beszámolót említ, ott ezt a 
beszámolót kell érteni. 
Az egyszerűsített éves beszámolót a Társaság a Számviteli törvény külön mellékletében előírt 
tagolásban készíti el. 
Az eredménykimutatás választott formája az Összköltség eljárással készített 
eredménykimutatás.  
A vállalkozás nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel, azaz 
mérlegében, eredménykimutatásában sorokat nem von össze, új sorokat nem szerepeltet. Az 
éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a számviteli törvény mellékletében található 
sémákból a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeket tartalmazza. 
 
A vállalkozás üzleti éve a naptári év, hossza 12 hónap, fordulónapja december 31. 
A mérlegkészítés időpontja minden mérlegsor vonatkozásában az üzleti évet követő év 
április 30. 

 

A mérlegkészítés időpontjáig megismert gazdasági eseményeket az éves beszámoló 
tartalmazza. A mérlegkészítést követően felmerült minden olyan információ, amely az éves 
beszámolót érinti, úgy kell tekinteni, mint a tárgyévet követően felmerült gazdasági esemény. 
Nem tartozhat ide az önellenőrzés vagy ellenőrzés során feltárt jelentős eltérés, vagy a 
káresemény. A (könyvvizsgáló által záradékolt) éves beszámolót  az ügyvezetésnek át kell 
adni. A beszámoló letétbehelyezésének időpontja az üzleti évet követő év május 31. 

A Társaság kettős könyvvitelt vezet. A költségelszámolás a költségnemek szerinti 
kimutatásban történik, az 5-ös számlaosztályban, a 6-7. számlaosztályt a társaság nem 
használja. A 0. számlaosztályt kizárólag nyilvántartási célokra lehet használni, az a főkönyvi 
kivonat részét nem képezheti 

Külföldi fizet őeszközben történő gazdasági esemény átszámításnak árfolyama: Magyar 
Nemzeti Bank a tárgynappal megegyező árfolyamon, tárgynapon nem közzétett árfolyam 



esetén az azt megelőző napi árfolyam.  

A számviteli elszámolás és értékelés szempontjából lényeges, jelentős, nem lényeges, nem 
jelentős információk, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, 
ráfordítások köre 

A Társaság feladataiban bekövetkezett változás lényeges információnak minősül, ha: 

• a Számviteli Politika kialakítását követő időpontban a vállalkozás tevékenységi köre 
az alaptevékenység mellett több tevékenységgel bővül, 

• a tevékenységi kör olyan funkcióval bővül, amely a gazdálkodó Alapító Okiratában 
nem szerepel, 

• a tevékenységi kör szűkül feladatmegszűnés, vagy szervezet-átalakítás miatt. 

 

A szervezeti felépítésben bekövetkezett alábbi változások lényeges információnak 
minősülnek: 

• új telephely alapítása, 

• szervezeti egységek létrehozása, 

• szervezeti egység megszűnése. 

 

A Társaság tárgyévi gazdálkodásában jelentős információnak, kivételes nagyságú vagy 
előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősül: 

• a 10 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási 
munka, 

• az 10 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi beszerzési értékű gép, 
műszer beruházás, 

• a három évet meghaladó tartamú, évenként 10 millió forintot elérő, illetve a 
mérlegkészítés időpontjában a 10 millió forint összeget meghaladó kötelezettségek 
összege, 

• beruházásból, rekonstrukcióból egyenként 10 millió forint bekerülési értéket 
meghaladó teljes kivitelezési költségű, elkülönült ingatlanok belépése. 

 

A Társaság gazdálkodásában, a beszámoló elkészítésében lényeges információként kell 
kezelni a gazdasági társaságban szerzett 10 millió forint összeget meghaladó részesedés 
szerzését. 



 

A fentieken túl a gazdálkodó szervezet tevékenységét és egyéb körülményeket figyelembe 
véve a vállalkozás vezetése jelentősnek és lényegesnek minősíthet további eseményeket is. 

 

A jelentős összegek meghatározása 

Jelentős összegűnek minősül a különbözet az alábbi esetekben: 

• az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét 
jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, 
de legalább a százezer forintot, 

• az eszközök terven felüli értékcsökkenése és értékvesztésének visszaírása során az 
eltérést akkor kell jelentősnek tekinteni, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer 
forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket.  

 

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 (előjeltől független) összege meghaladja 
az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át. 

A befektetett eszközök közé csak azok az eszközök kerülnek, amelyek egy éven túl 
szolgálják a Társaságot.  

A kisértékű eszközöket azonnal leírásra kerülnek. Kis értékű a – a Sztv. szerint – az általános 
forgalmi adót nem tartalmazó 100 000 Ft alatti beszerzési értékű befektetett eszköz.  

A befektetett eszközöknél jelentős az érték csökkenése és terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni, ha a mérlegsort 20%-kal módosítja. 

Értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan 
megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet 
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, éventúli követelésekre képezünk értékvesztést. 

 
1.2 Vezető tisztségviselők: 
 
 

Nógrádi Zoltán, elnök 
 
1.3 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 
 
tárgy évben nem volt 
 
 



1.4 A törvény előírásaitól való eltérések 
 
A számviteli bizonylatok elszámolását a Számviteli Törvény szabályai szerint végeztük, attól 
való eltérés nem volt a tárgyévben. 
 

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai összehasonlíthatók az előző év adatival. A 
mérlegben, tárgyévben több helyre is besorolható adat nem szerepel. 
 

 
ESZKÖZÖK  
 
I. Immateriális javak, tárgyi eszközök 
 

 
 
II. Követelések 
 
Tárgyévben az Egyesületnek követelése 539e Ft volt. 

 
 Vevő követelés:312 e Ft 
 Egyéb követelés:227e Ft 
 
III. Értékpapírok  
 
Az Egyesület nem rendelkezik értékpapírokkal. 
 
IV. Pénzeszközök 
 
  Pénztár:  67 e Ft 
  Bank:   2.802 e Ft  
  Összesen  2.869 e Ft 
 
 
 
 



V. Aktív id őbeli elhatárolások 
 
Aktív időbeli elhatárolása 5.643 e Ft következő évben realizált támogatás volt. 
 
FORRÁSOK 
 

I.  Jegyzett Tőke 
 
Az Egyesületnek jegyzett tőkéje nem volt. 
 

II. T őketartalék 
 
Az Egyesületnek tőketartaléka nem volt. 
 
 
III. Eredménytartalék 
 
Eredménytartalék -3.772 e Ft.  
 
IV. Lekötött tartalék 
 
Az Egyesületnek lekötött tartaléka nincs. 
 
V. Adózott  eredmény 
 
 Adózott eredmény: 1.236e Ft 
 
VI. Kötelezettségek 
 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 11.734 e Ft 
 
 rövid lejáratú kölcsönök: 10.800 e Ft 
 szállítói kötelezettségek: nem volt 
 egyéb kötelezettségek: 934 e Ft 

 
VII. Passzív időbeli elhatárolások 
 
Passzív időbeli elhatárolása 6.852 e Ft volt. 

 
Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 6.197 e Ft 
Kiadások passzív időbeli elhatárolása: 655e Ft 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
VIII. A mérleg és eredménykimutatás sorainak, összetétele és változása 

 
 
 

Változás

(e) Ft (%) (e) Ft (%)

1. Immateriális javak 60 0% -60 0 0%

2. Tárgyi eszközök 7965 52% -966 6999 44%

3. Befektetett pénzügyi 
eszközök

0 0% 0 0 0%

A. Befektetett 
eszközök

8025 52% -1026 6999 44%

1. Készletek 0 0% 0 0 0%

2. Követelések 612 4% -73 539 3%

3. Értékpapírok 0 0% 0 0 0%

4. Pénzeszközök 3224 21% -355 2869 18%

B. Forgóeszközök 3836 25% -428 3408 21%
C. Aktív Id őbeli 
elhatárolások

3504 23% 2139 5643 35%

ESZKÖZÖK(AKTÍV
ÁK) ÖSSZESEN

15365 100% 685 16050 100%

Változás

(e) Ft (%) (e) Ft (%)

1. Jegyzett tőke 0 0% 0 0 0%

2.Eredmény tartalék -4399 -29% 41 -3772 -24%

3. Lekötött tartalék 0 0% 0 0 0%

4. Adózott eredmény 627 4% 0 1236 8%

D. Saját tőke -3772 -25% 41 -2536 -16%
E. Céltartalékok 0 0% 0 0 0%
F. Kötelezettségek 11376 74% 0 11734 73%
1. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

0 0% 0 0 0%

2. Rövid lejáratú 
kötelezettségek

11376 74% 0 11734 73%

G. Passzív időbeli 
elhatárolás

7761 51% 0 6852 43%

FORRÁSOK 
(PASSZÍVÁK) 
ÖSSZESEN

15365 100% 41 16050 100%

Záró összetételNyitó összetétel 

Nyitó összetétel Záró összetétel



 
 
 

Az Egyesület saját tőkéje 2013. év óta jelentősen negatív összegű. Az Egyesület 
tőkevesztésének oka egy veszteséges projekt megvalósítása volt. Az Egyesület működését az 
Egyesület tagjai kölcsönökkel finanszírozták. Köszönhetően az elmúlt évek 
eredményességének a negatív saját tőke csökken, így a kölcsönök egy részét törleszteni tudta 
az Egyesület. 

Az Egyesület célja a működés eredményes fenntartása, a saját tőke javítása, a 
kölcsönök törlesztése. Az Egyesület tevékenységéhez köthető vállalkozási tevékenységet 
folytat, illetve kívánja bővíteni. 

Változás

(e) Ft (%) (e) Ft (%)

1. Értékesítés 
árbevétele

0 0% 371 371 2%

2. Aktivált saját 
teljesítmény értéke

0 0% 0 0 0%

3. Egyéb bevétel 12944 100% 4580 17524 98%

4. Pénzügyi műveletek 
bevétele

0 0% 0 0 0%

A. Összes bevétel 12944 100% 4951 17895 100%
6. Anyagjellegű 
ráfordítás

3676 30% 3381 7057 42%

7.Személyi jellegű 
ráfordítás

7460 61% 889 8349 50%

8.Értékcsökkenési 
leírás

1053 9% -26 1027 6%

9. Egyéb ráfordítás 7 0% 117 124 1%

10. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

121 1% -19 102 1%

B.Összes ráfordítás 12317 100% 4342 16659 100%
C.Adózás előtti 
eredmény

627 n.a. 609 1236 n.a.

D. Adózott eredmény 627 n.a. 609 1236 n.a.

Nyitó összetétel Záró összetétel



 
 
 

 3. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Az eredmény kimutatás összköltség eljárás „A”változatát alkalmazzuk a 2019. évi 
egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez. 
 
  

Számítása

Nyitó Záró

Tárgyi eszk. értéke

Összes eszk. értéke

Forgó eszk. értéke

Összes eszk. értéke

Saját tőke     

Összes forrás

Kötelezettségek

Saját tőke

Forgóeszközök

Kötelezettségek

Adózás előtti eredmény

Nettó árbevétel + egyéb bevétel

Adózás előtti eredmény

Összes eszköz értéke

Adózás előtti eredmény

Saját tőke
8.     

Vagyonarányos 
jövedelmezőség

-17% -49%

6.     
Árbevétel arányos 
jövedelmezőség

5% 7%

7.     
Eszközarányos 
jövedelmezőség

4% 8%

4.     Források aránya -302% -463%

5.     Likviditási mutató 34% 29%

3.     Tőkeellátottság -25% -16%

1.
Tárgyi eszközök

52% 44%
aránya

2.     
Forgóeszközök

25% 21%
aránya

Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Megnevezés Érték



 
I. Bevételek: 
 
Az Egyesületnek értékesítés nettó árbevétele tárgy évben 371 e Ft volt. 
 
Az Egyesület egyéb bevételeinek összege 17.524 e Ft volt. 
 
 pályázati támogatások: 14.554 e Ft 
 tagdíj bevétel: 2.970 e Ft 
 más egyéb bevétel: e Ft 
 
II. Ráfordítások:  
 
 
Az anyagjellegű ráfordítások az alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó költségeket 
tartalmazzák: 7.057 e Ft 
 
Személyi jellegű ráfordítások: 
 
Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések 8.349 e Ft 
 
Terv szerinti értékcsökkenés: 
  
Terv szerinti értékcsökkenése 1.027 e Ft. 
 
Egyéb ráfordítások: 
 
Egyéb ráfordítások 124 e Ft. 
 
Pénzügyi eredmény: 
 
Az Egyesület-102 e Ft pénzügyi eredményt realizált. 
 
 
Tárgyévben az Egyesületnek vállalkozási tevékenysége alapján tárgyévre társasági adó 
kötelezettsége nem keletkezett. 
  



 

 
 
4.Tájékoztató kiegészítések 

 
 
 
 
Az Egyesület átlagos statisztikai létszáma 2019-ben 2 fő. 
 
Az egyszerűsített éves beszámolót Nógrádi Zoltán az Egyesületelnöke jogosult aláírni. –A 
beszámoló készítője Papp Károly Béla mérlegképes könyvelő. An: Nagygyörgy Etelka, 
mérlegképes regisztrációs szám:184803. Az Egyesület könyvvizsgálatra kötelezett. Az 
egyszerűsített éves beszámoló adatait Horváth Ildikó könyvvizsgáló ellenőrizte. Kamarai 
tagsági szám: 000516. 
Az Egyesülettevékenységének végzése folyamán a környezetét nem veszélyezteti. 
 
 
 
 
 
 
Mórahalom, 2020. 05.08. 
 
 

Nógrádi Zoltán 
 
elnök 
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