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1. A Szövetség bemutatása 
 

1.1. Alakulása, a Szövetség fő célja 
 

A Szövetséget  a Fővárosi Törvényszék  1992.-ben jegyezte be, a 01-02-0004731 
nyilvántartási szám alatt.      
 
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  a vállalkozás, a gazdaság, a 
gazdálkodás ( ipari, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal ) területein 
tevékenykedő közgazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek, önkormányzati elven 
működő, országos hatáskörű  tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és 
érdekegyeztetési közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet.    
 
A Szövetség Célja a gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése érdekében az értékek 
termelésének, védelmének, az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának, a 
tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak, a munkahelyek 
megteremtésének, az európai integrációnak és a Kárpát-medencei együttműködésnek, mint 
a határon túli magyarsággal  kapcsolatos nemzetközi tevékenységnek az elősegítése. 
 
 
 

 
1.2. Tevékenységi köre 

 
A Szövetség főtevékenységi köre 9499    M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi 

                                         Tevékenység 
 
 

1.3. Címe 
 

A Szövetség  székhelye:    1036. Budapest, Bécsi út 85. I.em. 
 
 
 

1.4. Képviselők 
 

A Szövetség   képviselője      Valenta László József  Önálló   
 
                                                Szabó Sándor István   Önálló 

 
 

1.5. Ügyvezető 
 

A Szövetség  vezető tisztségviselője  Szabó Sándor István     
 

1.6. A Szövetség folytatásának elve 
 

A mérlegkészítés napjáig a Szövetség folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 
nem állt fenn. A Szövetség a belátható jövőben fenn tudja tartani működését, folytatni 
kívánja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 
A megbízható valós összkép kialakításához biztosítjuk (teljesség, valódiság, óvatosság, 
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összemérés, tartalom elsődlegessége a formával szemben, egyedi értékelés, bruttó 
elszámolás, időbeli elhatárolás, lényegesség, költség – haszon összevetés, világosság, 
folytonosság, következetesség) számviteli alapelvek érvényesülését. 

 
2. A számviteli politika alkalmazása 

 

2.1. Könyvvezetés módja 
 

A Szövetség a könyveket kettős könyvviteli rendszerben vezeti, számviteli 
kimutatások alapján, azokkal egyezően. A napi forgalmi adatok rögzítése, a főkönyvi 
könyvelés számítógépes programrendszerrel történik, amely az adatok zárt feldolgozását 
biztosítják. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező 
számlákat, azok számjeleit és megnevezéseit a számlatükörbe fogja össze. 
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2.2. Könyvvezetés pénzneme 
 

A Szövetség könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 
szerint vezeti. 

 
2.3. Könyvvizsgálat 

 
A Szövetség  könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 
 

2.4. Beszámoló formája és típusa 
 

A Szövetség a tárgyidőszakra egyszerűsített éves beszámolót készít. A Szövetség a 
beszámolóban a mérlegét „A” változatban készítette, az eredmény-kimutatást összköltség 
eljárással állította össze. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban 
tartja nyilván, munkaszámos rendszert használva. Az 5. számlaosztály megfelelő 
tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. 
A 6 – 7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. 

 
2.5. Üzleti év 

 
Jelen beszámoló a 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2021. december 31. 

 
2.6. Mérlegkészítés időpontja 

 
A mérlegkészítés választott időpontja 2021. április 30. Ezen időpontig ismertté vált, a 
tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a 
beszámoló tartalmazza. 

 
2.7. Jelentős összegű hibák 

 
Jelentős összegű 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 évre készített mérlegfőösszegének 2%-át. Illetve, ha a 
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok 
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

 
2.8. Nem jelentős összegű hibák 

 
Nem jelentős összegű 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 
nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. 
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2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása 
 

2.9.1. Értékcsökkenési leírás módja 
 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és 
a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) 
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris 
leírási módszerrel) történik. 
A leírási kulcsok azonosak a társasági adótörvényben leírtakkal, ezért adóalap módosító 
tétel nem keletkezik. 

 
2.9.2. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 

 
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. 

 
2.9.3. Nem jelentős maradványérték 

 
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 e Ft-ot. 

 
2.9.4. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja 
a 100 e Ft-ot. 

 
2.9.5. Tervszerinti értékcsökkenési leírásnál alkalmazott leírási kulcsok 

 
 ingatlanoknál 2 % és 3%, 
 járműveknél 20 %, 
 számítástechnikai eszközöknél 33 % és 50 % 
 egyéb eszközöknél 14,5 %. 

 
2.10. Értékhelyesbítések 

 
A Szövetség az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 

 
2.11. Ki nem emelt mérlegtételek értékelése 

 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek 
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 
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2.12. Számviteli politika 
 

A számviteli politika tartalmában a jogszabályi változásokon túl, jelentős módosítás nem 
történt. 

 
2.13. Leltározási szabályok 

 
Az eszközök és források leltározása a leltár készítési és a leltározási szabályzat alapján 
történt. 

 
2.14. Pénzkezelési szabályok 

 
A pénzkezelés a számviteli politika részeként előírt pénzkezelési szabályzat szerint történik. 

 
2.15. Eltérés a törvény előírásaitól 

 
A Szövetség számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a Szövetség beszámolója reálisan mutatja a jelenlegi 
vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 

 
3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

3.1. A mérleg tagolása 
 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 
 

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Szövetség  a tárgyidőszakban nem élt. 
 

3.2. Befektetett eszközök 
 
A Szövetség Immateriális javakkal nem rendelkezik.  
 
 Tárgyi eszközök nettó értéke 221 e Ft. 
 
A Szövetség  befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 
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3.3. Forgóeszközök 
 

3.3.1. Készletek 
 

A Szövetségnek    készlettel nem  rendelkezik. 
 
3.3.2. Követelések 

 

A Szövetség követelései az alábbiak: 
e Ft 

Összesen 1869 
 vevők 1461 
 egyéb /áfa 408 

 

3.3.3. Értékpapírok 
 

Értékpapírok nincsenek. 
 
 

3.3.4. Pénzeszközök 
e Ft 

Összesen 11382 
 pénztár 377 
 bankbetét 11005 

 
 

3.4. Időbeli elhatárolások 
 

Aktív időbeli elhatárolás nem volt. 
 

Passzív időbeli elhatárolás keletkezett, melynek értéke: 5.500 e Ft volt. 
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3.5. Saját tőke 
 

3.5.1. Saját üzletrészek 
 

A Szövetségnek  visszavásárolt saját üzletrésze nincs. 
 

3.5.2. Saját tőke változása 
 

A Szövetség saját tőkéje a tárgyidőszakban 9 047 ezer forint. Ennek elemei       3 369 ezer 
forint eredménytartalék és a 3 678 ezer forint adózott eredmény. A Szövetség az adózott 
eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 
3.5.3. Lekötött tartalék 

 
A Szövetségnek lekötött tartaléka nincs. 

 
3.5.4. Értékelési tartalék 

 
A Szövetség a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 

 
3.5.5. Céltartalék 

 
A Szövetségnek céltartalékja nem volt. 

 
3.5.6. Adózott eredmény 

 
A tárgyévben az adózott eredmény 3 369 ezer forint. Ez az összeg az eredménytartalékot 
növeli. 

 
3.6. Kötelezettségek 

 
3.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 
Hosszú lejáratú kötelezettség a Szövetségnél tárgyévben nem volt. 

 
3.6.2. Hátrasorolt kötelezettségek 

 
Hátrasorolt kötelezettség a Szövetségnél 2021. évben nem volt. 
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3.6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

eFt 
Összesen 925 
 szállítók 50 
 adók 453 
 munkavállalók 422 
 egyéb rövid lej. köt. 0 

 
 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

4.1. Előző évek módosítása 
 

A Szövetségnél 2021. évben előző évek módosítása nem volt. 
 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 
 

A Szövetség eredmény kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek. 
 

4.3. Az eredménykimutatás tagolása 
 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás tételek nem szerepelnek. 
 
 

4.4. Bevételek 
 

Árbevétel megoszlása 
e Ft 

Összesen 27903 
 Vállalkozási tevékenység 450 
  Tagdíjak                    16651 
  Támogatások, pályázatok                      9302 
  Adomány                      1500 

   
      

 
 

        Egyéb bevételek 
 

Egyéb bevétel  tárgyévben 384 ezer Ft  volt. 
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4.5. Ráfordítások 
 

Költségek költségnemenkénti bontásban 
 

 
Költségnem összeg (e Ft) megoszlás(%-a) 

Anyagjellegű ráfordítások 8578 34,86 
Személyi jellegű ráfordítások 13243 53,81 
Értékcsökkenési leírás 1127 4,58 
Egyéb ráfordítások 1661 6,75 
Összesen 24609 100,00 

 
 

4.6. Pénzügyi eredmény 
 

A Szövetségnél  pénzügyi műveletek bevétele és    ráfordítása nem  keletkezett. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

5. Tájékoztató adatok 
 

5.1. Bér-és létszámadatok 

Létszám adatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 2  f ő  
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Béradatok 
e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások 13243 
 Bérköltség 9233 
 Bérjárulékok 1073 
 Szem. jellegű egyéb kifizetés 2937 

 
 
 

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása 
 

A vezető tisztségviselő részére a Szövetség  588 e Ft tiszteletdíjat számfejtett. 
 

5.3 Felügyelőbizottság 
 

A Szövetségnél  Ellenőrzőbizottság működik. 
 

5.4 Kapott támogatások bemutatása 
 

A Társaság támogatást nem vett igénybe. 
 
 

5.5 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 
 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése 
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő 
bemutatásához. 

 
 

5.6 A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése 
 

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését alkalmazott végzi. 
Ellenőrzési Bizottság ellenőrzi és elfogadásra a  Közgyűlés elé terjeszti. 

 
 
 


