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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-642

2020. 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)

02 Pécsi Törvényszék 2 0 2 0
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Orfűi Turisztikai Egyesület

9 025 7 802

8 925 7 702

100 100

16 952 2 943

152 66

16 800 2 877

6 457 4 435

32 434 15 180

15 290 6 345

440 440

10 220 14 850

10 951 -1 260

-6 321 -7 685

1 425 5 499

1 425 5 499

15 719 3 336

32 434 15 180

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  04 .20 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Orfűi Turisztikai Egyesület

376 1 399 1 924 469 2 300 1 868

47 702 20 894 47 702 20 894

1 025 800 1 025 800

46 677 20 094 46 677 20 094

4 2 4 2

48 082 22 295 1 924 469 50 006 22 764

22 976 11 739 1 645 1 301 24 621 13 040

6 831 5 054 6 590 6 447 13 421 11 501

6 562 4 819 381 6 562 5 200

762 1 942 10 25 772 1 967

37 131 23 554 8 245 8 154 45 376 31 708

10 951 -1 259 -6 321 -7 685 4 630 -8 944

10 951 -1 259 -6 321 -7 685 4 630 -8 944

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  04 .20 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Orfűi Turisztikai Egyesület

16 000 2 200 16 000 2 200

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  04 .20 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Orfűi Turisztikai Egyesület

50 006 22 764

50 006 22 764

45 376 31 708

13 421 11 501

4 630 -8 944

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  04 .20 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Orfűi Turisztikai Egyesület

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  04 .20 .29



Kiegészítő melléklet
Közhasznúsági jelentés

2020. évi

 egyszerűsített éves beszámolójához
Általános rész

A vállalkozás bemutatása
A társaság cégneve:                                                             Nyilvántartási szám: 02-02-0002926

Orfűi Turisztikai Egyesület

• A társaság rövidített neve:

 Orfűi Turisztikai Egyesület

• A társaság székhelye:                    

    7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

• A tevékenység megkezdésének időpontja:  

Az egyesület alapszabálya 2008.12.09-én a 0200PK60198/2008. számon lett
nyilvántartásba véve a Pécsi Törvényszéken

2009.02.05-én 18332074-2-02 adószámon vették nyilvántartásba az Adóhivatalnál.

• Fő tevékenysége:

- Turisztikai image fejlesztése,
- ökoturizmus orientációja,
- évenkénti turizmuspolitika kidolgozása és formálása,
- korszerűbb turisztikai feltételrendszer megteremtése,
- turisztikai kommunikáció,
- turisztikai projektek lebonyolítása, támogatása, információ nyújtás,
- turizmussal kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése,
- turisztikai monitoring, turisztikai elégedettségi adatok gyűjtése,
  kapcsolódó statisztikák készítése, egyéb turisztikai célú adatgyűjtés és adatbázis kezelés,
  turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázati    
  részvétel és pályáztatás,
- önkéntes minőségbiztosítás szervezése és helyi védjegyrendszer kialakítása, működtetése,
  térségi és egyéb turisztikai célpontok bemutatása, megismertetése és azok állagmegóvásá-
  ban közreműködés,
- turisztikai szakmai képzések, továbbképzések-, szakmai programok nyújtása-, szakmai-
  tanulmányutak-, valamint turisztikai konferenciák szervezése,
- természet- és tájvédelmi projektek lebonyolítása, támogatása,
- helyi hagyományőrző és közösségi klub működtetése,
- kiállítások, rendszeres közösségi programok és rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- más hazai és nemzetközi cél szerinti szervezetekkel, szakmai civil szervezetekkel és
  közigazgatási szervekkel partnerségi kapcsolat ápolása és közös együttműködés.

A társaságnál  Felügyelő Bizottság nem működik.

A számviteli politika fő vonásai
A Társaság számviteli politikájában is megfogalmazott legfontosabb célkitűzések az alábbiak:
Orfű és térsége turisztikai vonzerejének és ahhoz kapcsolódó turizmusnak a fejlesztése és
fejlesztésének elősegítése, természet- és tájvédelem, helyi hagyományőrzés, közösség-
teremtés, valamint közösségmegerősítés.
– A tevékenység minőségi színvonalának emelése és a hosszú távú üzleti kapcsolat
kiépítése,
– A pénzügyi stabilitás megteremtése, mely biztosítja  a bevételei és kiadásai egyensúlyát.
A számviteli politika kialakításakor  alkalmazott alapelvek és értékelési eljárások:

-  A vállalkozás  a  belátható  jövőben  a  normális  üzletmenetnek  megfelelően  tovább  tudja  és  akarja  folytatni
tevékenységét. A tevékenység beszüntetése, jelentős csökkenése nem várható. Tehát érvényesül a vállalkozás folytatásának
elve, mely meghatározza a számviteli törvényben meghatározott többi alapelv érvényesülési környezetét.

- A társaság mindazon gazdasági eseményeket számba vette, amelyek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi
eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is melyek az adott
évre vonatkoznak, de csak a fordulónap és a mérlegkészítés közözött időszakban válnak ismertté (teljesség elve).

-  A  valódiság  elvének  megfelelően  a  könyvvezetés  során  rögzített  tételek  a  valóságban  is  megtalálhatók,
bizonyíthatók.  Az  eszközök  és  kötelezettségek  leltározással  illetve  egyeztetéssel  ellenőrzöttek,  értékelésük  megfelel  a
számviteli törvényben előírt értékelési elveknek.

- A világosság elvét az összeállított számlatükör alapján történő könyvvezetés, a főkönyvi könyvelés és az analitika
logikusan elrendezett kapcsolata biztosította.

- A vállalkozás a beszámoló tartalma és formája, valamint a könyvvezetés tekintetében biztosítja az állandóságot és
összehasonlíthatóságot (következetesség elve).
       -  A  folytonosság elve  érvényre jutásakor a vállalkozás biztosítja az állandóságot az értékelésben és az eredmény
számbavételében.



- A bevételek és költségek ahhoz az időszakhoz kapcsolódnak, amikor azok gazdaságilag felmerültek ( összemérés
elve).

- Az  óvatosság elvének  megfelelően a vállalkozás csak a realizált eredményt mutatta ki,  számba vette az előre
látható kockázatot és feltételezhető veszteséget is.

- A vállalkozás a bevételeket és költségeket, illetve követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem
számolta el, és nem vonta össze (bruttó elszámolás elve).

-  Az  eszközöket  és  kötelezettségeket  a  könyvvezetés  és  a  beszámoló  elkészítése  során egyedileg  rögzítette  és
értékelte a vállalkozás (egyedi értékelés elve).

-  Az  időbeli  elhatárolás  elvét  követve  az  olyan  gazdasági  események kihatásait,  amelyek  két  vagy több  évet
érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kerül elszámolásra, ahogyan az időszakok között
megoszlik.

-  A beszámolóban és  az  azt  alátámasztó  könyvvezetés  során a  gazdasági  eseményeket,  ügyleteket  a  tényleges
gazdasági  tartalmuknak  megfelelően  mutatja  be,  illetve  számolja  el  a  vállalkozás  (tartalom elsődlegessége  a  formával
szemben elve).

-  Lényegesnek  minősít  a  társaság  minden  olyan  információt,  amelynek  elhagyása  vagy  téves  bemutatása
befolyásolja a beszámoló adatait (lényegesség elve).

– A beszámolóban nyilvánosságra hozott információk hasznossága arányban áll
az információk előállításának költségeivel (költség-haszon összevetésének elve).
Könyvvezetés

A  társaság  tevékenysége  során  előforduló,  a  vagyoni,  pénzügyi,  jövedelmi  helyzetére  kiható  gazdasági
eseményekről folyamatos nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év végével lezárja.

A könyvvezetés kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven történik.
Az üzleti év könyveinek zárását követően a társaság Egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredmény kimutatása  a 224/2000 korm.
rendelet alapján a kettős könyvvezetésű egyéb szervezetekre vonatkozó adattartalommal
készül. A mérleg készítés fordulónapja: december 31.
A mérlegkészítés időpontja:

2021-04-30

 beérkezett információk alapján készült.
Jelentős összegű a hiba,  ha a  hiba feltárásának évében,  a különböző ellenőrzések során,  egy adott  üzleti  évet

érintően feltárt  hibák és hibahatások eredményt,  saját  tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja  az
ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének

2 százalékát, amennyiben ez az érték eléri az l mFt-ot

Értékelési eljárások
Mérlegtételek értékelésének általános szabályai

A társaság az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki. A könyvvezetés során rögzített tételek a valóságban is
megtalálhatók,  bizonyíthatók,  valamint  az eszközök és kötelezettségek leltározással illetve egyeztetéssel  ellenőrzöttek és
egyedileg  értékeltek.  A  mérlegben  kimutatott  eredmény  meghatározásakor,  a  mérlegtételek  elvégzett  értékelésekor
figyelembe  lett  véve  minden  olyan  értékcsökkenés,  amely  a  mérleg  fordulónapján  meglévő  eszközöket  érinti  és  a
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket a vállalkozás nem változtatta meg, változtatást előidéző
tényezők tartósan nem jelentkeztek.

Eszközök és források értékelése
Immateriális javak értékelése

Az immateriális javak nyilvántartásba vétele beszerzéskor tényleges beszerzési áron történik. A bekerülési érték tartalmazza
mindazokat a ráfordításokat, amelyek az eszköz megszerzése érdekében felmerültek.
Az immateriális javakat nettó értéken értékeljük.
A  társaság  az  immateriális  javakról  csak  értékbeli  nyilvántartást  vezet.  Leltározása  a  könyvekben,  az  analitikus
nyilvántartásokban lévő értékek egyeztetésével történik.

Tárgyi eszközök értékelése
A számviteli törvény a múltbeli adatokon alapuló értékelést alkalmazza, azaz a jelenlegi árbevételhez a múltbeli bekerülési
értéket rendeli hozzá. Az aktualizált múltbeli berekülési érték a szóban forgó tárgyi eszközök bruttó értékének és az elszámolt
terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenésének a különbségéből adódik. A tárgyi eszközök bruttó értéke vásárlás esetén
a tényleges beszerzési ár, saját előállítás esetén az előállítás tényleges közvetlen költsége, apport esetén a létesítő okiratban
feltüntetett érték.

A beruházások, felújítások aktualizált bekerülési értéke alatt az esetleges terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett
értéket kell érteni. A beruházásokra adott előlegeket a ténylegesen fizetett összegben kell kimutatni.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése
A befektetett  pénzügyi  eszközök más  vállalkozásban,  tartósan (1  éven  túl)  lekötött,  hitelviszonyt  vagy tulajdonviszonyt
megtestesítő eszközök, amelyek elsődleges célja tartós jövedelemszerzés, vagy irányítás és ellenőrzés (befolyásolás). Egyedi
minősítés  alapján  kerülnek  az  eszközök a  befektetések,  illetve  a  forgóeszközök közé.  A vállalkozás  minden  esetben  a
tartósból a forgóeszközök közé sorolja át az eszközöket, ha a befektetés futamideje (határideje) a tárgyévet követő évben
lejár.

Készletek értékelése
A vállalkozás a vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron, a saját termelésű készleteket tényleges közvetlen önköltségen
tartja nyilván.
A beszerzési ár az a ráfordítás, amely az adott készlet megszerzése érdekében a raktárba történő beszállításig felmerült és a
készlethez egyedileg hozzárendelhető. A beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási
költségeket,  a bizományi díjat,  a beszerzéshez kapcsolódó támogatásokat (juttatásokat),  adókat,  vámköltségeket, hatósági
díjakat, illetékeket foglalja magába, a levonható általános forgalmi adó kivételével.
A társaság árukészletét beszerzési áron tartja nyilván.



Követelések értékelése
Olyan  jogszerűen  követelhető  összegek,  amelyek  rendezése  később  történik.  Jogszerű  a  követelés,  mert  az  egyik  fél
teljesített, a másik azt elismerte, vagy jogszabályon alapul.
Vevőkövetelések az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó általános forgalmi adót is tartalmazó, a vevő által
elismert követelések.

Értékpapírok értékelése
A  forgóeszközök  között  kimutatott  értékpapírok  forgatási  célú,  rövid  távú  befektetések,  amelyek  elsődleges  célja
árfolyamnyereség és/vagy kamatbevétel realizálása.
Az értékpapírok nyilvántartásba vétele  az  értük megfizetett  beszerzési  ár.  A kamatozó értékpapír  bekerülési  értéke  nem
tartalmazza a vételárban lévő kamat összegét.

A hitelviszonyt megtestesítő, rövid lejáratú értékpapír beszerzési értéken értékelhető mindaddig, amíg a kibocsátó a
lejáratkor, a beváltáskor megfizeti.

Pénzeszközök értékelése
Pénzeszközök a tartósan le nem kötött,  különféle pénznemben megjelenő fizetési  eszközként felhasználható eszközök. A
pénzeszközök állományba vétele a jogszerűen követelhető összegben történik. A forintban nyilvántartott pénzeszközök esetén
a befolyt forintértéken, a devizás pénzeszközök esetén az  árfolyamon átszámolt forintértéken és devizában.
Az elszámolási betét könyvekben kimutatott záró állománya a december 31.napi banki kivonattal egyező. A pénztár záró
egyenlege megegyezik a tényleges pénzkészlettel.

Aktív időbeli elhatárolások
Kiadások aktív időbeli elhatárolása: a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadás, amely költségként, ráfordításként
(ideértve a halasztott ráfordításokat is)csak a mérleg fordulónapja utáni időszakra számolható el.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása: olyan bevétel, amely csak a mérleg fordulónapja után esedékes, de a mérleggel lezárt
időszakot illeti meg.

Saját tőke
A saját  tőkét  vagy  a  tulajdonosok  bocsátották  a  vállalkozás  rendelkezésére,  vagy  az  adózott  eredményből  hagyták  a
vállalkozásnál.

Kötelezettségek értékelése
A kötelezettségek azok a szállítási szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások,
amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott,
elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.
A forint  kötelezettségek  értékelése  a  törlesztésekkel  és  elengedett  kötelezettségekkel  csökkentett  könyv szerinti  értéken
történik.

Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek passzív időbeli elhatárolása: a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevétel, amely a mérleg fordulónapja utáni
időszak bevételét képezi.
Költségek passzív időbeli elhatárolása: A mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költség, amely csak azt követően lesz
pénzkiadás.

Amortizáció elszámolásának módszere
Az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett

bekerülési értéke azokra az évekre kerül elosztásra, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának
tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke a beszerzési érték

10 százalékát, vagy 200.000,- forintot

 nem éri el. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.
Az  évenként  elszámolandó  értékcsökkenésnek  a  bekerülési  értékhez  (bruttó  értékhez)  viszonyított  arányát,  az

egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási
tevékenységre  jellemző  körülmények  figyelembevételével  került  megtervezésre.  Az  értékcsökkenés  elszámolása  a
rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől történik. Az értékcsökkenés elszámolása

évenként egy alkalommal történik, év végén lineáris módszerrel.

Nem számolható el  értékcsökkenés a már teljesen leírt,  illetve a  tervezett  maradványértéket  elért  eszközöknél,
immateriális javaknál.

A társasági adótörvény szerinti egy összegben elszámolható (kis értékű tárgyi eszköz )egyedi beszerzési, előállítási
érték  alatti  tárgyi  eszközök,  vagyoni  értékű  jogok  és  szellemi  termékek  beszerzési  értékét  a  használatbavételkor
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Terven  felüli  értékcsökkenést  lehet   az  immateriális  jószágnál,  a  tárgyi  eszköznél  elszámolni  akkor,  ha  ezen
eszközök könyv szerinti  értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint piaci értéke, feleslegessé váltak,  megsemmisültek,
megrongálódtak. Az érték csökkenését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő
– a mérlegkészítéskor érvényes - piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
Az értékelési eljárás változásának hatása az eredményre:
Az  előző  év  mérlegkészítésénél  alkalmazott  értékelési  elvek  csak  akkor  változtathatók  meg,  ha  a  változtatást  előidéző
tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül.
• Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása:

A vállalkozás beszámolójában nem volt össze nem hasonlítható adat.

Vagyoni helyzet elemzése mutatószámokkal (%)

Mutatószámok előző év tárgyév

Befektetett eszközök aránya: befektetett eszköz/eszközök összesen 27,82 51,39

Forgóeszközök aránya: forgóeszközök/eszközök összesen 52,26 19,38

Tőkeerősség (saját tőke aránya): saját tőke/források összesen 47,14 41,79



Mutatószámok előző év tárgyév

Eladósodási mutató: kötelezettségek/saját tőke 0,09 83,66

Saját tőke növekedési mutató:  saját tőke/jegyzett tőke 3475 1442,04

Pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal (%)

Likviditási ráta:  forgó eszközök/ rövid.lej.köt. 1189,61 53,51

Likviditási gyors ráta: pénzeszköz/ röv.lej. kötelezettségek 1178,94 52,31

Hitel fedezettségi mutató: követelések/ röv.lej .kötelezettségek 0,1 1,2

 Mérlegadatok eFt-ban

Tételek megnevezése Előző év önrevízió tárgyév

A. Befektetett Eszközök 9025 7802

I. Immateriális javak 0 0

II. Tárgyi Eszközök 8925 7702

III. Befektetett pénzügyi eszközök 100 100

B. Forgóeszközök 16952 2943

I. Készletek 0 0

II. Követelések 152 66

III. Értékpapírok 0 0

IV. Pénzeszközök 16800 2877

C. Aktív időbeli elhatárolások 6457 4435

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 32434 15180

D. Saját tőke 15290 6345

I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 440 440

II. Tőkeváltozás/Eredmény 10220 14850

III. Lekötött tartalék 0 0

IV. Értékelési tartalék 0 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység 10951 -1260

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység -6321 -7685

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 1425 5499

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

II. Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 0

III. Rövidlejáratú kötelezettségek 1425 5499

G. Passzív időbeli elhatárolások 15719 3336

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 32434 1518

 
 Specifikus rész

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

• Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása
Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztései:

Az Egyesületnek 5 évnél hosszabb hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett.

• Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek:

Az Egyesületnek zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.

• Adózott eredmény alakulása (E Ft)

Megnevezés bázis t. időszak

Adózás előtti eredmény: 4630 -8945

Fizetendő  adó: (társasági adó) 0 0

Adózott eredmény: 4630 -8945



• Tőkeváltozás kimutatása (E Ft)

Megnevezés 2016 2017 2018 2019 2020

Saját tőke 12376 10456 10660 15290 6345

Induló tőke 440 440 440 440 440

Előző évek eredménye 12987 11936 10016 10220 14850

Tőkeváltozás -1051 -1920 204 4630 -8945

– ebből tárgyévi közhasznú eredmény 2626 4055 3520 10951 -1260

– ebből tárgyévi vállalkozási eredmény -3677 -5975 -3316 -6321 -7685

Előző évek módosítása 0 2279 0 0 0

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
• Kapott támogatások alakulása (adatok Ft-ban)                                                Önkéntesek az Orfű Közösségért
                                                                                                                                                        EFOP.1.3.5-16-2016-00354 
A támogatás teljes összege 24.999.760,-
2017.05.31. folyósítás 12.499.880,-

2017.12.28. folyósítás 2.879.000,-

2019.04.30. folyósítás 5.359.530,-

2019.04.30. folyósítás 2.743.686,-

2019.09.03. folyósítás 1.517.664,-

Összes folyósítás: 24.999.760,-

Összes 2017.évi felhasználás: -2.906.139,-

2017. évre könyvelt bevétel 2.830.888,-

A tényleges költség és az elszámolt bevétel különbözete 75.251,-

                                                                                                                              
Összes 2018.évi felhasználás: -6.524.241,-

2018. évre könyvelt bevétel 6.222.020,-

A tényleges költség és az elszámolt bevétel különbözete 302.221,-

Összes 2019.évi felhasználás: -2.623.419,-

Folyósítás és felhasználás különbözete 12.945.961,-

2019. évre könyvelt bevétel                                                   2.623.419,- + 302.221,- + 75.251,- 3.000.891,-

Átalányalapú egységköltség elszámolás miatt 2020.évre elszámolt bevétel 12.674.347,-

2020. évi écs 199.841,-

2021. évi écs  4832 főkk. 271.176,-

Az elszámolás befejeződik 2021-ben.
                                                                                                                                                                            MVH támogatás
A támogatás teljes összege 7.999.500,-                                                                                                        Kisbusz vásárlásra
2015.11.19. folyósítás 7.999.500,-

2015.10.22. üzembehelyezett kisbusz értéke 10.195.415,-

2015. évre jutó értékcsökkenés -315,482,-

2016. évre jutó értékcsökkenés -1.478.131,-

2017. évre jutó értékcsökkenés -1.478.131,-

2018. évre jutó értékcsökkenés -1.478.131,-

2019. évre jutó értékcsökkenés -1.478.131,-

2020. évre jutó értékcsökkenés -1.478.131,-

Nettó érték: 293.363,-

Az elszámolás befejeződik 2021-ben.
                                                                                              Orfűi Malommúzeum marketing, kommunikációs szolgáltatás 
                                                                                                                                                    TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00004
A támogatás teljes összege 7.030.858,-
2017.08.24. folyósítás 3.515.429,-

2018.08.17. felhasználás Zöld Aktív. Szöv. -100.000.

2018.12.14. felhasználás Zölt Aktív. Szöv. -325.000,-

2019.10.31. felhasználás Zöld Aktív. Szöv. -2.475.000,-

2019.12.12. felhasználás Zöld Aktív Szöv. -3.730.858,-

Folyósítás és felhasználás különbözete -3.115.429,-

Visszamenőleg elszámolási technika megváltozása miatti különbözet -2.200.000,-

Még várható kiutalás:    3911.főkk.számla 1.315.429,-



                                                                                                                                                 Önkéntesek az Orfű közösségért
                                                                                                                                                           EFOP.1.3.5-16-2016-00279 
A támogatás teljes összege 39.999.000,-
2017.05.31.folyósítás 19.999.500,-

2019.10.29. folyósítás 6.366.960,-

2019.10.29. folyósítás 9.683.640,-

Összes folyósítás: 36.050.100,-

Összes 2017.évi felhasználás: -12.923.159,-

2017. évre könyvelt bevétel 7.243.858,-

A tényleges költség és az elszámolt bevétel különbözete 5.679.301,-

Összes 2018.évi felhasználás: 15.887.440,-

2018. évre könyvelt bevétel 12.755.642,-

A tényleges költség és az elszámolt bevétel különbözete 3.131.798,-

Összes 2019.évi felhasználás: 10.573.520,-

2019. évre könyvelt bevétel                                                 5.679.301,- + 3.131.798,- + 10.573.520,- 19.384.619,-

Folyósítás és felhasználás különbözete -3.334.019,-

2020.08.07. kiutalt támogatás 3.664.619,-

2020. évre jutó bevétel 330.600,-

Az elszámolás befejeződött.

DDOP.2.1.3/B-2009-0003

2020.éves écs 120.960,-

DDOP.2.1.3/B-2011-0003

2020.éves écs 2.332.097,-

Medvehagymaház eszközök 75%-os támogatottsággal                                                                             VP6-19.2.1-60-2-17

2020.10.15. kiutalt támogatás 2.992.755,-

Eszközök össz értéke: 3.977.640,-

2020.éves écs 407.736,-

2020.évre elszámolt támogatás bevétel  (écs 75%-a) 305.802,-

Következő évekre elhatárolt támogatás összeg: 4833 főkk.karton 2.686.953,-

Interreg Pályázat                                                                                                                                    HUHR/1901/2.1.3/0062
Uniós támogatási 

A projektrész elszámolható összköltsége 83.672,28 EUR
Uniós hozzájárulás összege 85% 71.121,44 EUR

2020.évben felmerült költségek:

Projekthez kapcsolódó tanulmány (Pannon Vidékfejl.Nonpr.kft) 2.190.000,-Ft

Projekthez kapcsolódó tanulmány (Pannon Vidékfej.Nonpr.kft) 1.460.000,-Ft

Felmerült költség összesen: 3.650.000,-Ft
Kiutalás még nem történt.



• 2020.évi bevételek  bemutatása: eFt-ban
Tevékenység nettó árbevétele 1868

Tagdíj bevétel 800

Önkormányzattól kapott támogatás 2200

Pályázati támogatás tárgyévre jutó bevétel 17891

Kapott bankkamat 2

Kerekítési különbözet 3

Összes: 22764

• Kutatás és kísérleti fejlesztés

A tárgyévben kutatás és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos kiadások nem merültek fel.

• Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásainak bemutatása:

Hiba nem került feltárásra.

Tájékoztató adatok
• Személyi jellegű kifizetések alakulása (E Ft)

Megnevezés bázis tárgyév

Bérköltség: 9.733 9288

Személyi jellegű egyéb költség: 1.706 516

Bérjárulékok: 1.982 1697

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 13.421 11501

Éves átlagos statisztikai létszám: 3 fő 3 fő

Vezető tisztségviselő                                                              Tárgyévben felvett juttatás

Rács Zoltán Zsolt                              7677 Orfű, Kossuth L. u. 34. kiküldetési költség térítés  108.340,- Ft 

Mérlegen kívüli kötelezettségek:

Az Egyesületnek mérlegen kívüli függő és jövőbeni kötelezettsége nincs.

Hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint:

Az Egyesületnek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Lekötött tartalék alakulása jogcímek szerint:

Az Egyesületnek lekötött tartaléka nincs.

Az Egyesület eszközeinek és forrásainak tételes bemutatása:

Eszközök megnevezése: Könyv szerinti érték E Ft-ban

Tárgyi eszközök összesen: 7702

Tartós részesedés Bm Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 100

Vevő követelés 9

Áfa követelés 57

Bankszámlán lévő pénzeszköz 2703

Pénztárban lévő pénzeszköz 174

Időbeli elhatárolás: tárgyévben felmerült, de a következő évet terhelő költség 
                                tárgyévben felmerült pályázatokkal kapcsolatos költségek fedezete 
                                mely a következő évben realizálódik                             

18
4417

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15180



Források megnevezése: Könyv szerinti érték E Ft-ban

Alapítói vagyon 440

Előző évek eredménye 14850

Tárgy évi alaptevékenység eredménye -1259

Tárgy évi vállalkozási tevékenység eredménye -7685

Saját tőke 6345

Kötelezettség szállítóknak (tételek kimutatás alapján) 3718

NAV járulék fizetési kötelezettség 1341

Kölcsön 440

Dolgozók december havi nettó bér 777

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 5499

Passzív időbeli elhatárolás: mérlegkészítés időszakot követően felmerült költségek,
                                             melyek a tárgyidőszakot terhelik
                                             folyósított pályázati összegek, melyek felhasználására a 
                                             következő időszakban  kerül sor

84

3252

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Az Egyesület költségeinek bemutatása:

Anyagköltség, üzemanyag, közüzemi díjak, irodaszerek, áruk,tisztitószerek 916

Hirdetési költség, bérleti díjak, posta ktg, telefon ktg, ügyvédi,könyvelési ktgek, igénybe 
vett szolgáltatások, javitások, tanulmány

11812

Hatósági díjak, bankktg. biztosítási díjak 312

Bérköltség 9288

Bérlet térités, reprezentáció, útiköltségek, egyéb személyi jellegű kifizetések 516

Bérjárulékok 1697

Egyéb ráfordítások (tagdíj,  arányosított vissza nem igényelhető áfa, támogatás évek 
közötti elszámolás különbözete. A támogatás elszámolásának módszerét megváltoztatták.
Ezen változtatás miatt a tárgyévre  számított támogatás csökkenést eredményezett.) 

1968

Értékcsökkenési leírás 5200

Összes költség: 31709

 

Pécs, 2021.05.07

                                                                                        Rács Zoltán
aláírásra jogosult tisztségviselő


