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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Jógaegyesület Érd egyszerűsített éves beszámolójához
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.
I. Általános információk
Szervezet neve:
Szervezet rövidített neve
Székhelye:
Adószáma:
Nyilvántartási száma:
Bejegyezve:
Képviselő:

Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd
Jógaegyesület Érd
2030. Érd, Kankalin u. 20/a.
18669488-1-13
TE – 1898
Pest Megyei Bíróság
PK. 60.344/1995/2. 1995. 09. 25.
Szakács József Károly elnök
2030. Érd, Kankalin u. 20/a.

Az egyesületet magánszemélyek alapították, statisztikai főtevékenysége: 8551 Sport, szabadidős
képzés. Közhasznú tevékenysége: a testi, lelki, szellemi egészség védelméért tenni akaró tagok
közreműködésével az egészséges életmód és életszemlélet, a természet és környezet védelmének
közkincsé tétele. Fő feladata:
− a jóga értékeinek terjesztése, alkalmazása a mindennapi életben, népszerűsítése minden
korosztálynak (gyermekek, időskorúak részére speciális programok),
− tanfolyamok és előadások szervezése, tájékoztató anyagok közreadása,
− önálló könyv,- hang és videótár létrehozása, és működtetése,
− a célokkal összhangban különböző kiadványok szerkesztése és forgalmazása.
Jelen kiegészítő melléklet azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal
szempontjából fontosak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet szerint Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését választotta az egyesület, melyhez a
kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait 2012. január 01. óta.
A beszámoló készítés pénzneme HUF, nagyságrendje ezer Ft.
A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő január. 31.
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Befektetett Eszközök
− Immateriális javak között Shiva szobor, mint képzőművészeti alkotás van nyilvántartva,
melynek beszerzési értéke 11.000 Ft (értékcsökkenést nem számolunk el).
− Tárgyi eszközök
2014-ban tárgyi eszköz beszerzés és használatba vétel nem történt. A tárgyi eszközök bruttó
értékét és elszámolt értékcsökkenését a következő táblázat tartalmazza.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Az eszközök minősítése, ennek függvényében a leírási kulcsok alkalmazása a Számviteli
Politikában meghatározottak szerint történik.
Terven felüli értékcsökkenési leírás nem történt.
− Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorába a vásárolt értékpapírok (ERSTE Befektetési
Zrt.) kerültek átvezetésre forgóeszközök sorából minősítés változása miatt.
Forgóeszközök
− Készletek: a különböző kiadványok év végi leltárkészletet mennyiségi felvétellel állapítjuk
meg, értékelésük tényleges beszerzési áron történt.
− Pénzeszközök 2014. 12. 31-én
Pénztár
ERSTE Pénzforgalmi számla
ERSTE Értékpapír letéti számla
összesen

52.785 Ft
953.622 Ft
7.926 Ft
1 014.333 Ft

− Aktív időbeli elhatárolásként a következő évet terhelő JMÉ licenc és tagdíjat számoltunk el.
Források
− Az egyesületi Alapszabály nem határozott meg induló tőkét, az 1998. január 01-i tőke
összegét tartalmazta sora, melyet az előírásoknak megfelelően helyesbítettünk.
Tőkeváltozás/Eredmény alakulása, Saját tőke változása (ezer Ft-ban)
Év

Tárgyévi
közhasznú
eredmény

Tőkeváltozás /
Eredmény /
Előző évek hb.

Tárgyévi
eredmény
vállalkozásból

Előző évek

7.388

2011. év

– 902

2012. év

Saját tőke

489

7.877

1081

179

8.056

– 477

5

– 402

7.654

2013. év

208

117

325

7.979

2014. év

354

35

389

8.368

− Kötelezettségek nincsenek.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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− Passzív időbeli elhatárolás nem keletkezett.
Az egyesületnek nincsen a pénzügyi helyzetre kiható mérlegben meg nem jelenő, visszafizetendő
kötelezettsége.
III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Bevételek alakulása (Ft-ban)
Megnevezés

2012

Tagdíjak

2013

2014

166.300

99.000

108.000

Központi költségvetésből 1%

0

0

255.074

Önkormányzati támogatás

0

0

0

1 037.200

1 478.314

2 051.811

1 203.500

1 577.314

2 414.885

18.190

403.450

126.150

1 221.690

1 980.764

2 541.035

Cél szerinti tevékenység bevétele
Közhasznú tevékenység bevételei
Vállalkozási tev. bevétele
Mindösszesen

Támogatási program keretében az egyesület sem végleges jelleggel, sem visszatérítendő támogatást
nem kapott és nem használt fel. A magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából
255.074 Ft összeget kapott (2011, 2012. évről méltányossági kérelmünk alapján utólag kiutalt,
2013. év egyeztetés alatt).
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel a kiadványok értékesítésekor kapott összeg
(értékpapír beváltás nem történt, árfolyam nyereség nem keletkezett).
A keletkezett eredmény után 0 Ft társasági adó terheli az egyesületet, mert bevétele a
kedvezményezett mértéket (összes bevétel 10%-a) nem haladta meg.
Közhasznú tevékenység költségeinek részletezése
Anyagjellegű ráfordítások
Főbb tételei:
− Anyagköltség (bélyegző, fűmag stb.)
− Ingatlan bérleti díjak
− Internet előfizetési díjak
− Jóga licenc, tagdíj
− Számviteli szolgáltatás
− Biztosítási díjak
− Bank költségek
− Karbantartási költség (armatúra csere)
− Egyéb igénybe vett szolgáltatás

2 060.565 Ft
20.820 Ft
1 484.040 Ft
12.008 Ft
174.277 Ft
112.000 Ft
145.152 Ft
29.596 Ft
63.500 Ft
19.172 Ft

Értékcsökkenés elszámolás tárgyévben nem történt.
Személyi jellegű ráfordítás, egyéb ráfordítás nem volt.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Közhasznú Tevékenység ráfordításai összesen

2 060.565 Ft

Az Egyesület tárgyévi eredménye közhasznú tevékenységből

354.320 Ft

IV. Tájékoztató kiegészítések
Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat, vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
A könyvviteli szolgáltatást ellátó cég neve: Finta SZÁM-KER BT. A feladatok elvégzéséért felelős
mérlegképes könyvelő: Fintáné Papp Veronika (PM regisztrációs szám 118607).
V. Szöveges beszámoló a 2014. évi közhasznú tevékenységről
ld. Külön lapon.

Készült: Érd, 2015. március 23.

Szakács József Károly
Jógaegyesület Érd elnöke

Záradék: A 2014. évi beszámolót a Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd legfőbb
szerve, a Közgyűlés 2015. április ….-i ülésén jóváhagyta és elfogadta.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

4

