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A vizsgálat bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzésével, a pénzügyi kimutatásokba történő
betekintéssel történt.
Az egyesület egyszeres könywitelt végez, ezt naplófőkönyvben és pénztárkönyvben rögzíti.
Az egyesület alanyi ÁFA mentes.

A vizsgált dokumentumok:

- az egyesület el nem fogadott tárgyévi mérlege,
- az egyesület tárgyévi naplófőkönyve,
- az egyesület adóbevallása

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben és az
álta!ános számviteli alapelvekben foglaItak szerint állították össze. Az egyszerűsített
beszámo!ó az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Bizottsági megál lapítások:

Az egyesület szervezeti dokumentumaiban foglaltaknak megfelelően működik, a számviteli
politikája sajátosságainak és környezetének beható ismeretén alapuló tartós értékrendet
tartalmaz.

I. Eszközök (eFtl:

A pénzeszközök állománya teljes körűen a számviteli törvénynek megfelelően van
nyilvántartva. A pénztár mérleg-fordulónapi nyilvántartásba vétele megfelelő. Az egyesület
betétszáml áinak záró egyenlege a könyveléssel egyező,

Megnevezés 2OI7, év 2018. év
Befektetett eszközök 0 eFt 0 eFt
lmmateriális javak 0 eFt 0 eFt
Tárgyi eszközök 0 eFt 0 eFt
Befektetett pénzüevi eszközök 0 eFt 0 eFt

Megnevezés 2OI7. év 2018, év
Forgóeszközök 6.175 eFt 6.593 eFt
követeléset 188 eFt 463 eFt
pénzeszközök 5.987 eFt 6.23O eFt



Megnevezés 2OI7, év 2018 év
Saját tőke összesen 5.987 eFt 6.230 eFt
Jegyzett tőkel induló tőke 5.467 eFt 5.987 eFt
Tőke változás 0 eFt 0 eFt
Lekötött tartalék 0 eFt 0 eFt
Ered ménv alaptevékenvsésből 520 eFt 243 eFt
Eredmény vállalkozási tevékenységből 0 eFt 0 eFt
Tartalékok 188 eFt 463 eFt

A vizsgált időszakban a saját tőkét érintő mozgás megfelelően lett dokumentálva,
megállapítva. A mozgás gazdasági tartalma megfelelő mérlegsoron került kimutatásra, A
saját tőke és a jegyzett tőke értéke a számviteli törvény és az egyesületekről szóló
kormányrendelet előírásainak megfelel. A mérlegben tartalékként tüntettük fel a mérleg
ford u lóna pjá n meglévő tagd íj kintlévőségein k összegét,

A kötelezettségek állománya szerint az egyesület nem rendelkezik kötelezettségekkel.

!ll. Eredménvlevezetés (eFtl:

Eredmény levezetését az egyesület a 2000. C. törvény alapján, aZZi.q/ZOOO. (Xl1.19.) Korm.
rendelet szerint állította össze. Az eredmény kimutatás teljes körűen és megfelelő módon
tartalmazza azokat a bevételeket amelyek az adott időszakban felmerültek.

Megnevezés 2077, év 2018. év
Kötelezettségek összesen 0 eFt 0 eFt
Hosszúleiáratú kötelezettség 0 eFt 0 eFt
Rövidleiáratú kötelezettség 0 eFt 0 eFt

Megnevezés 2OL7, év 201-8 . év
Pénzüevileg rendezett bevétel 5.248 eFt 5.013 eFt
Támogatások alapítói 0 eFt 0 eFt
Tá mogatások költségvetési 0 eFt 0 eFt
Tá mogatások önkormánvzati 0 eFt 0 eFt
Támogatások eevéb 0 eFt 0 eFt
Tagdíj 5.245 eFt 5.012 eFt
Eevéb bevétel 3 eFt 1 eFt

Pénzbevételt nem jelentő
bevétel

0 eFt 0 eFt



Megnevezés 2OI7. év 2018. év
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4,728 eFt 4.770 eFt
Ráfordítást ielentő eszközváltozások 0 eFt 0 eFt
Ráfordítást ielentő elszámolások 0 eFt 0 eFt
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 eFt 0 eFt

A ráfordításként érvényesíthető kiadások összege az adott időszakban felmerült olyan
tényleges kifizetéseket tartalmaz, amelyek a tárgyévi tevékenység érdekében merültek fel.

Az egyesület egyszerűsített beszámolójában közölt eredmény a valóságot tükrözi, összege az
adózási szabályokban foglaltaknak megfelelően lett kimutatva.
Az egyszerűsített éves beszámoló adataiból helyes értékelést ad az egyesület pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről.
Az egyesületnél eredménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem keletkezett, mert
vállalkozási tevékenységet ne.m folytatott.
Az egyesület az Adóhivatallal kapcsolatos esedékes adóbevallási kötelezettségének eleget
tett.

Gyöngyös, 2OI9, április 23.
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Megnevezés 2077, év 20].8 év
Tárgyévi pénzügyi eredmény 520 eFt 243 eFt
Nem pénzben realizált eredménv 0 eFt 0 eFt
Adózás előtti eredmény 520 eFt 243 eFt
Fizetendő társasági adó 0 eFt 0 eFt


