
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-30 17:27:23. Érkeztetési szám: EB00600248

01 Fővárosi Törvényszék

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

0 1 0 2 0 0 0 2 7 5 2 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .42



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-742

2021. 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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

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

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

1 1 5 2 Budapest

Rákos út

8

    

0 1 0 2 0 0 0 2 7 5 2

0 1 0 0 P k 6 3 6 6 1  1 1 9 0

1 9 6 2 2 8 9 7 2 4 1

Nagy Erzsébet

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 6

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .42



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

Adatok ezer forintban

92 651 89 561

92 651 89 561

29 837 26 832

14 576 14 576

9 203 9 184

6 058 3 072

122 488 116 393

-7 279 -13 159

2 2

-4 565 -7 261

-2 716 -5 900

129 767 129 552

102 536 102 536

1 150

27 231 25 866

122 488 116 393

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

Adatok ezer forintban

3 507 3 755 3 507 3 755

12 012 12 458 12 012 12 458

260 282 260 282

11 981 11 431 11 981 11 431

11 673 11 431 11 673 11 431

5 0 5 0

15 524 16 213 15 524 16 213

15 519 16 213 15 519 16 213

11 261 13 182 11 261 13 182

3 546 5 691 3 546 5 691

3 544 3 240 3 544 3 240

-111 0 -111 0

18 240 22 113 18 240 22 113

-2 716 -5 900 -2 716 -5 900

-2 716 -5 900 -2 716 -5 900

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

Adatok ezer forintban

0 0

11 673 11 673

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



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-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

1 1 5 2 Budapest

Rákos út

8

    

0 1 0 0 P k 6 3 6 6 1  1 1 9 0

0 1 0 2 0 0 0 2 7 5 2

1 9 6 2 2 8 9 7 2 4 1

Nagy Erzsébet

Szociális szolgáltatás, gyermekek támogatása

1997.é.vi CLIV.tv.144§

elsősorban a fiatalok

50

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

Adatok ezer forintban

0

0

0

0

0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

Adatok ezer forintban

15 524 16 213

15 524 16 213

18 240 22 113

3 546 5 691

-2 716 -5 900

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  01 .25 .43



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ ÉJFÉLI KIÁLTÁS MISSZIÓ EGYESÜLET 2021. ÉVBEN VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
A szervezet alapvető tevékenységébe tartozik az evangélium üzenetének terjesztése saját honlapjain 
keresztül és különböző gyülekezeti alkalmak és saját szervezésű hitmélyítő alkalmak keretében. 
2021.évben is 15 fő önkéntes dolgozott a szervezet keretein belül, ingyenesen, karitatív jelleggel. 
Áttekintve a következőkre helyezte Missziónk a hangsúlyt: 

- Kiadja az Éjféli Kiáltás újságot, évente 12 alkalommal, havi rendszerességgel. Az újság jelentős 
mértékben hozzájárul a benne lévő cikkek és egyéb írások a Biblia részeinek megértéséhez, 
segítséget nyújt Isten üzenetének tiszta és torzulásmentes közvetítéséhez. Ez a kiadvány 
minden, a Bibliát olvasó ember számára segítséget adhat az életüket érintő kérdésekkel 
kapcsolatos igei válaszok befogadásához. Fontos szerepet játszik a keresztény hit alapelveinek, 
értékeinek minél szélesebb körben való termesztéséhez, olyan emberek között is, akik nem 
rendelkeznek még élő hittel és keresik önmaguk helyét és szerepét ebben a világban. Saját 
honlapján keresztül elektronikusan is elérhető minden csoport számára. Elérhetősége: 
www.ejfelikialtas.hu 

- Kiadja a Hírek Izraelből újságot, évente 12 alkalommal, havi rendszerességgel. Az újság feladata 
az emberek megismertetése Izrael Államban aktuálisan zajló eseményekkel, Izrael 
történelmével, illetve Izrael szerepével Isten üdvtervében a Biblia alapján. Fontos célkitűzés az 
antiszemitizmus elleni küzdelemben való aktív részvétel minden fórumon, így ezen az újságon 
keresztül is, hogy az emberek megismerhessék Izraellel és a zsidósággal kapcsolatos tényeket, 
gátat szabva az antiszemitizmus torzításainak. Több évtizede a zsidó nép között élő, 
helyismerettel és tapasztalattal rendelkező emberek írásai segítik abban az embereket, hogy 
az izraeli nép történelméről, kultúrájáról, mindennapi életéről, a legteljesebb képet kapják. Az 
újság elektronikus formában is elérhető a www.hirekizraelbol.hu címen. 

- 2021. évben a befolyt adományokból  
-  Rendszeresen szerveztünk Bibliai ismeretet mélyítő, tanulmányozó alkalmakat, ahol heti 2 

alkalommal, eltérő témában kerestük Isten igéjében a válaszokat együtt gondolkodva, egymást 
bátorítva. Ezeket az alkalmakat a jövőben szeretnénk kis házi csoportokban is megvalósítani, 
amely csoportokat a missziós anyagainkkal támogatunk. A kiadványokat önkénteseink és a 
csoportok tagjai felhasználhatják missziós célokra, hogy másokat is megismertethessenek 
bibliai igazságokkal. 

- Rendezvények keretében, az ország különböző területein lévő, eltérő felekezetű 
gyülekezetekben svájci és izraeli vendégek közreműködésével tartunk sikeres alkalmakat, 
amelyek keretében elsősorban Isten igéjéről tartunk előadásokat, terjesztjük az adott táméval 
kapcsolatos kiadványainkat. Konferenciákat szervezünk, ahol lehetőség van megismerkedni a 
tevékenységünkkel és jelentkezni önkéntes munkatárnak. 

- Alapvető célként határoztuk meg a következő évekre, az önkéntesek képzését és szervezeti 
valamint szervezési felépítésének és feladatainak meghatározását, az önkéntes csoportunk 
létrehozását. Tesszük azért, hogy mind azokat el tudjuk érni Isten igéjével, akik helyhez 
kötöttek, mozgásukban korlátozottak és egyéb hátrányok miatt képtelenek otthonuk, 
lakóhelyük elhagyására. Az önkéntesek csapata jelentős szerepet lát el abban, hogy a 
földrajzilag távolabb lévő helyeken is el tudjuk érni és segíteni a szociálisan rászorult 
embereket és bátorítani őket az Ige alapján, valamint Biblia ismeretük mélyítésében támogatni 
őket. Fontos prioritás, a lelki gondozás, a felkészült segítők bevetése ezen a területen is. Ehhez 
az önkénteseink felkészítésére szeretnék és helyezünk is hangsúlyt. 

- 2021. évben a koronavírus miatt sajnos a gyermekek táborozása elmaradt. Reméljük jövőre 
ismét lehetőségünk lesz erre. 

Budapest, 2022.05.27 



 

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület 
                       1152 Budapest, Rákos út 8. 

Adószám: 19622897-2-41 
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0002752 

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület 
                       1152 Budapest, Rákos út 8. 

Adószám: 19622897-2-41 
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0002752   

 
 
 
 
  

Éjféli Kiáltás Misszió Egyesület 
                       1152 Budapest, Rákos út 8. 

Adószám: 19622897-2-41 
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0002752 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
2021. évi PK-742 – A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített éves beszámolójához 
Az Éjféli Kiáltás Misszió Egyesülete 1990. évben alakult és kezdte meg működését. 

Az egyesület tagjai kizárólag magánszemélyek és önkéntes segítik még a munkát, az önkéntesek száma: 15 fő 

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését külső Könyvelő cég végzi. 

PK-742 – A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a Sztv, az egyéb szervezetekre 
vonatkozó kormányrendelet, valamint a Civil tv. szerinti és a kötelező információkat tartalmazza.  

Az egyszerűsített éves beszámoló eFt-ban készült. 

A beszámoló készítés időpontja 2022.05.28. 

Az egyesületnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte. 

Az egyesület számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, 
hogy a beszámoló reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a várható jövőt is. 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és 
megnevezését a könyvelő programban lévő számlatükör tartalmazza, külön szöveges számlarend nem készült. 

A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban (összköltség szerint), azok megfelelő részletezésével tartja nyilván; az 5. 
számlaosztályból a költségeket évvégén nem vezeti át a 8. számlaosztályba. 
Az egyesület a célszerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység költségét, ahol lehetséges külön mutatja ki a 
könyvelésben, ahol ez nem lehetséges azokat a célszerinti és a vállalkozási bevétel arányában felosztva állítja be az 
eredmény-kimutatásba, és az alapján állapítja meg az eredményt. 

Az egyesület 
 
 

immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve 
tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve 

mutatja ki a beszámolóban. 

Az értékcsökkenés elszámolása az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, 
az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bekerülési (bruttó) értékének 
arányában lineáris leírással történik. 

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek. 
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Székhelye és levelezési címe: 1152 Budapest, Rákos út 8. 
Internetes honlapja: https://www.ejfelikialtas.hu/ 

Az Egyesület az alapszabálya szerint Az egyesület célja szeretetszolgálati tevékenységen belül a keresztény 
hitismeretanyag (Biblia és Biblia-magyarázatokat segítő irodalom) terjesztése, valamint bel- és külmisszióban 
misszionáriusi tevékenység folytatása a Biblia jobb megismertetése érdekében. Az egyesület célja még a közösségi 
vallásgyakorlás lehetőségének megteremtése mindazok számára, akik a Misszió hitelveit elfogadták. Fellép a 
rasszizmus ellen. Az egyesület céljai megvalósításával az általános jobb keresztény közerkölcsi neveléshez kíván  
hozzájárulni. 
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A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos 
élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot (nem jelentős 
maradványérték). 

Terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, 
mint az eszköz piaci értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, 
a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) az egyesület tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy 
megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 
használhatatlan; 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell elszámolni, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás 
használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. 
Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 
használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven 
felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést 
a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett 
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, melyet legalább a 
mérleg fordulónapján a főkönyvvel egyeztet, és szükség szerint helyesbít a leltár szerint. 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi 
jellegű kifizetések analitikus nyilvántartás a bérszámfejtési rendszerben történik. A két vagy több évet érintő gazdasági 
események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 

Az egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Jelentős összegű az a hiba, ha a hiba 
feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és 
hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege 
meghaladja az ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió 
Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 

Az egyesületnél a vállalkozói tevékenységből származó bevétel nem érte el az összes bevétel 10%-át, így a Tao. tv. 20 § 
(1) bek. a) pontja szerint társasági adót nem kell fizetnie; mivel Tao-t fizetésre nem kell fizetnie, így a Helyi adó tv. 3. 
§ (2)-(3) bek. alapján mentes az iparűzési adó alól is. 

Az egyesület átlagos statisztikai létszám 2 fő. 

Az egyesület tisztségviselői tevékenységükért semmilyen díjazásban nem részesültek. 
Az egyesület semmilyen formában és módon nem részesült támogatásban sem állami, sem uniós, sem más külföldi 
forrásból. 

Az egyesületnél Felügyelőbizottság működik. 

Budapest, 2022.05.28 

Nagy Erzsébet elnök 
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