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Kiegészítő melléklet Zöldsport Egyesület

Általános rész

A Zöldsport  Egyesület  tevékenységét 2006-ben kezdte meg. Bírósági   nyilvántartásba  vétele
2006.évben történt a  12.Pk.60.092/2006 ügyiratszám alatt..
A szervezet székhelye: 1103. Budapest, Kőér u 2/b
Működési köre : természetjárás, szabadidős programok

Az egyesület induló tőke nélkül alakult, tagjai belföldi magánszemélyek , a működési költségeket
tagdíjbevételből fedezik. 

Aláírásra és képviseletre  jogosultak:
Név Székhely
Borsos Gábor 1183.Budapest ,Pozsony u 8.
Marsovszky Miklósné 2315 Szigethalon, Mária u 34.

A mérlegkészítés időpontja 2008 02.15.

A beszámolót  mérlegképes könyvelő Kiss Mária készítette , regisztrációs száma:122598

Számviteli politika
Az  egyesület    számviteli  politikájának  összeállításakor  figyelembe  vette  a  számviteli  törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja az egyesület jelenlegi
vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel  rendszerében vezeti.  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.

A  rendkívüli  bevételek  és  kiadások  között  azokat  a  tételeket  mutatja  ki,  melyek  nincsenek
összefüggésben  a  szokásos  egyesületi  tevékenységgel,  vagy  értékük,  összegük  miatt  nem
minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy
melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek közé átvezetni.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavételükkel egyidejűleg
értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus  nyilvántartást  vezet  a  cég  a  vevői  követelésekről  és  a  szállítói  tartozásokról.  A
munkabérek  és  egyéb  személyi  jellegű  kifizetések  analitikus  nyilvántartási  kötelezettségének  a
bérszámfejtés keretében tesz eleget, amennyiben ilyen kifizetés történik.
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A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív
és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

A egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Tájékoztató rész

Az 1997.évi CLVI törvény alapján előírt közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemeiből a
következő tételekre ( a törvény szerinti betűjellel ellátott felsorolás szerint ) vonatkozó nemleges
jelentés az alábbi:

b) költségvetési támogatás 
    a Zöldsport Egyesület  megalakulásától ezen nyilatkozat aláírásáig nem kapott 
    költségvetési támogatást

d) cél szerinti juttatás
    a Zöldsport Egyesület  megalakulásától ezen nyilatkozat aláírásáig nem kapott 
    cél szerinti juttatást

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
    a Zöldsport Egyesület  megalakulásától ezen nyilatkozat aláírásáig vezető 
    tisztségviselőinek nem nyújtott , nem adott semminemű juttatást, díjazást
   A képviselők  tevékenységükért járandóságot nem vettek fel.

Az 1997.évi CLVI törvény alapján előírt közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemeiből a 
- A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi

önkormányzattól,a kisebbségi települési  önkormányzattól ,a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke – az alábbi nyilatkozatot
tesszük:

a Zöldsport Egyesület  nem részesült APEH 1 %-ban és NCA vagy egyéb pályázati támogatásban.

Az 1997.évi CLVI törvény alapján előírt közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemeiből a 
- vagyon felhasználásával kapcsolatos  kimutatás – az alábbi nyilatkozatot tesszük:

a Zöldsport Egyesület vagyonnal nem rendelkezik, a tárgyi eszközei között egy darab szita sablont
tart nyílván  12 ezer forint értékben.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a egyesületnek nincsenek.

A egyesület tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.
A egyesületnek mérlegben megjelenő pénzügyi kötelezettsége nincs.
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Nincs  olyan  pénzügyi  kötelezettség,  ami  a  pénzügyi  helyzet  értékelése  szempontjából  jelentős-
séggel bír, de a mérlegben nem jelenik meg.
Aktív és passzív időbeli elhatárolásra nem került sor.

Vevők, szállítók

A mérleg fordulónapján kimutatott vevői követelés nincs.
A mérleg fordulónapján kimutatott szállítói tartozás nincs.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A egyesületnél a működéshez igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke az alábbiakból
tevődtek össze:

Költségnem
Költségek (eFt)

2006. 2007.
Anyagköltség 186
Igénybe vett szolgáltatás 75 137
Egyéb szolgáltatás  19
Összesen 75 342

Mutatószámok

A társaság tevékenységéből adódóan nem értelmezhetőek.
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Zöldsport  Egyesület

A 2007.évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős

könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél

   eFt
2006. év 2007. év

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 176 436
 1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás
   a)  alapítótól
   b)  központi költségvetésből
   c)  helyi önkormányzattól
   d)  egyéb
 2.  Pályázati úton elnyert támogatás
 3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 4.  Tagdíjból származó bevétel 176 204
 5.  Egyéb bevétel                    232
 
B.  Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

C.  Összes bevétel (A+B) 176 436

D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 75 354
  Anyagjellegű ráfordításai 75 342
  Személyi jellegű ráfordítások
  Értékcsökkenési leírás 12
  Egyéb ráfordítások
  Pénzügyi műveletek ráfordításai
  Rendkívüli ráfordítások
 
 E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0   0  
  Anyagjellegű ráfordítások
  Személyi jellegű ráfordítások
  Értékcsökkenési leírás
  Egyéb ráfordítások
  Pénzügyi műveletek ráfordításai
  Rendkívüli ráfordítások
  
 F.  Összes ráfordítás (D+E)                  75 354
 
 G.  Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)  
 
 H.  Adófizetési kötelezettség 0
 
 I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0
 
 J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 101 80

Tájékoztató adatok

2006. 2007.
 A.  Személyi jellegű ráfordítások 0 0
  1.  Bérköltség
   ebből: -  megbízási díjak
   -  tiszteletdíjak
  2.  Személyi jellegű egyéb kifizetések
  3.  Bérjárulékok
 
 B.  A szervezet által nyújtott támogatások 0 0

2007.évben  az éves korrigált ráfordítás :354 e Ft
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